
Державна 
грошова миттєва лотерея «Королівська велич» 

Ми впевнені, що лотерея «Королівська велич» прийдеться Вам до 
смаку - три захоплюючих гри, цікавий дизайн і, звичайно, шанс 
виграти цілих 500 000 гривень. 

ЯК ЗІГРАТИ: 
Гра 1: 
В ігровому полі розміщено 12 «Виграшних символів». Під кожним 
з них вказана сума можливого призу. Нижче розміщується ігрове 
поле з 5 «Вашими символами». 

Якщо «Ваш символ» збігся з «Виграшним», Ви виграли суму, 
зазначену під «Виграшним символом». 

Гра 2: 
В ігровому полі розміщено 15 «Виграшних символів». Поле 
складається з 5 рядків. У першому рядку розташований 1 символ, 
в другому - 2, ..., в останньому - 5 символів. Крім того, у кожному 
рядку вказана сума можливого призу. Нижче розміщується ігрове 
поле з 10 «Вашими символами». 
У разі, якщо «Ваші символи» збіглися з «Виграшними» та 
утворили повну горизонталь, Ви виграли приз за цю лінію. 

Гра 3: 
На ігровому полі розміщено 11 символів у вигляді грошових сум. 
Знайдіть 3 однакових ігрових символу (суми) і виграйте цю суму. 

Нижче цього поля розміщені 2 ігрових поля (2 Спроби), в кожному 
з яких розташовано по 2 символи у вигляді грошових сум. 
Знайдіть в одній «Спробі» два однакових зображення грошової 
суми та виграйте її. 

Уважно перевіряємо наш «квиток» ... 
Виграшними виявилися Гра 1 і Гра 2. Загальний виграш склав 100 
гривень *. 

ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ: 
Виграші розміром до 2 000 грн. включно виплачуються в будь-
якому пункті розповсюдження лотерей (при наявності необхідної 
суми коштів) або окремо визначеними розповсюджувачами. 

Лотерейні квитки з виграшами понад 2 000 грн. приймаються до 
оформлення окремо визначеними розповсюджувачами. 
Перелік окремо визначених розповсюджувачів розміщений на 
офіційному сайті МСЛ (www.msl.ua). 
 
Увага! Розповсюджувач зобов'язаний роздрукувати 
лотерейний квиток у Вашій присутності! 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800-21-00-65 
 

* Виграші до 100 грн. включно зазначаються на лотерейних квитках за вирахування 
податків та зборів.  

Державна грошова миттєва лотерея «Королівська велич» проводиться з 29.02.2012 
року до 22.08.2026 року. Місце проведення лотереї - Україна (окрім тимчасово 
окупованої території). Детальна інформація про умови, строки та місце проведення 
лотереї міститься на сайті www.msl.ua та за телефоном гарячої лінії 0(800)21-00-65. 
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! 

 


