
Державна 
грошова миттєва лотерея 
«Полювання за скарбами» 

Якщо одне з Ваших уподобань – полювання за 
скарбами, тоді ця лотерея саме для Вас! Пропонуємо 
до Вашої уваги нову  миттєву лотерею з родини 
«Швидкограй». Вартість одного лотерейного квитка – 
20 гривень. 

ПРАВИЛА ГРИ: 
На кожному квитку розміщене загальне ігрове поле з 
координатною сіткою. Загальне ігрове поле 
складається з 5 рядків і 5 стовпчиків. У 19-ти комірках 
ігрового поля розташовані унікальні координати. У 5-ти 
комірках розташовані виграшні символи. 25-та комірка 
з координатами Д5 позначена словом «ВИХІД» та іншої 
ігрової інформації не містить.  
Також на квитку зазначений «множник», який збільшує 
суму призу у відповідну кількість разів.  
Гра починається з поля «ВХІД», у якому зазначені 
координати Вашого першого ходу. Ви «крокуєте» по 
ігрових полях, згідно із зазначеними координатами, до 
тих пір, поки не потрапите на ігрове поле з будь-яким з 
виграшних символів або на поле «ВИХІД». 
Виграшні символи та відповідні їм суми призів 
зазначені над загальним ігровим полем. 

Припустимо, Ви придбали такий лотерейний квиток. 
Рухаємось по ігрових полях за вказаними 
координатами і потрапляємо на ігрове поле з 

виграшним символом . Квиток виграшний. Сума 
виграшу – 1 000 гривень*. 

ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ: 
Виграші розміром до 2 500 грн. включно виплачуються  
у будь-якому пункті розповсюдження лотерей  МСЛ (у 
разі наявності необхідної суми коштів). Детальну 
інформацію щодо оформлення виграшів у розмірі 
5 000 грн., 10 000 грн. та 50 000 грн. Ви можете 
отримати за телефоном гарячої лінії МСЛ. 
 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ МСЛ: 0 (800) 21 00 65 

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

* Виграші до 100 грн. включно зазначаються на лотерейних 
квитках за вирахуванням податків та зборів. Сума виграшу до 
виплати складає 805,00 гривень. 

Державна грошова миттєва лотерея «Полювання за скарбами» (з 
першої по п’яту серії) проводиться з 31.08.2018 року до 22.08.2026 року. Місце проведення лотереї – Україна (крім 
тимчасово окупованої території). Детальну інформацію про умови, строки та місце проведення лотереї, а також про 
порядок виплати виграшів можно дізнатися на сайті www.msl.ua та за телефоном гарячої лінії: 0 (800) 21 00 65 
(дзвінки по Україні безкоштовні). Виграші у державну лотерею оподатковуються відповідно до чинного законодавства 
України. Згідно із законодавством України гравцями можуть бути тільки повнолітні особи.  

МСЛ – ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ! 

http://www.msl.ua/

