
Державна грошова миттєва лотерея «Максі лото», 
серії 1, 4, 7, 10, 13. 

Вигравай максимально! Збільш будь-який свій виграш 
у 5 разів! Лотерея Максі лото - це гра на будь-який 
смак та гаманець. Квитки від 5 до 25 гривень, від 1 до 
5 ігор на одному квитку, виграш автоматично може 
збільшитися до 5 разів. Головний приз – 250 000 
гривень!   

ЯК ЗІГРАТИ: 
Припустимо, Ви придбали такий лотерейний квиток. 
На одному лотерейному квитку може бути від 1 до 5 
ігор одночасно. В нашому прикладі 5 ігор. Виграти 
можна у будь-якій з них – кожна гра, це окремий шанс 
на виграш.  
За співпадіння Ваших номерів з Виграшними 
номерами Ви отримуєте суму виграшу, вказану в 
легенді на квитку. Навіть за співпадіння одного номера 
Ви отримуєте грошовий виграш.  Але це ще не все – в 
білетах від 10 грн. та вище під кожною грою є 
виграшний множник, він виділений символами [ ]. Ваш 
виграш автоматично збільшується в ту кількість разів, 
яка вказана всередині символів [ ] у Вашій виграшній 
грі.  
Перевіряємо наш квиток із прикладу: 

У Грі 1: один Ваш номер 21 співпав із Виграшним 
номером 21! Є виграш за 1 номер – 5 грн. Але це ще 
не все – під Грою 1 ми бачимо виграшний множник 
[х5], а це означає, що наш виграш 5 грн. автоматично 
збільшується у 5 разів і становить 25 грн. Отже 

загальна сума виграшу -  25 гривень*. 

ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ: 
Виграші розміром до 3 000 грн. включно виплачуються у будь-якому пункті 
розповсюдження лотерей (у разі наявності необхідної суми коштів) або окремо 
визначеними розповсюджувачами. 
Лотерейні квитки з виграшами 4 000 грн., 5 000 грн., 50 000 грн., 100 000 грн., 
150 000 грн., 200 000 грн., 250 000 грн. приймаються до оформлення окремо 
визначеними розповсюджувачами. 
Перелік окремо визначених розповсюджувачів розміщений на офіційному 
сайті МСЛ (www.msl.ua). 

Увага! Розповсюджувач зобов’язаний надрукувати лотерейний квиток у 
Вашій присутності! 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800-21-00-65, 044-205-00-95 (оплата згідно з тарифікацією 

«Укртелеком» для міського та міжміського зв’язку). 
* Виграші до 100 грн. включно зазначаються на лотерейних квитках за вирахуванням податків та зборів. 
Державна грошова миттєва лотерея «Максі лото» проводиться з 17.06.2016 року до 22.08.2026 року. Місце 
проведення лотереї – Україна. Детальна інформація про умови, строки та місце проведення лотереї міститься 
на сайті www.msl.ua та за телефонами гарячої лінії 0-800-21-00-65 та 044-205-00-95 (оплата згідно з 
тарифікацією «Укртелеком» для міського та міжміського зв’язку). Виграші у державну лотерею 
оподатковуються відповідно до законодавства України. Згідно із законодавством України гравцями в лотереї 
можуть бути тільки повнолітні особи.  МСЛ ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ! 


