
ПРАВИЛА ГРИ 
в державну грошову миттєву лотерею 

«ВЕСЕЛА СКАРБНИЧКА» 

Для деяких народів скарбничка в будинку - предмет такої 
ж важливості, як підкова. Наприклад, для німців вона - 
майже оберіг і обіцяє своєму власникові щастя та 
достаток. 
Пропонуємо Вам зіграти нашу нову лотерею «ВЕСЕЛА 
СКАРБНИЧКА» - ціна квитка всього 5 гривень. 
Спробуйте, а раптом ??? !!! 

Як грати? 
Спробуємо «зіграти» по нашому умовному «квитку» із 
зображенням симпатичної скарбнички-поросятка. 
На квитку розміщені п'ять «Виграшних номерів» та 
дев'ять «Ваших номерів». Під кожним з «Ваших номерів» 
вказана сума можливого виграшу за цей номер. 
Ваше завдання - знайти збіг «Вашого» та «Виграшного» 
номерів. 
Перевіряємо. 09 – не співпало, 13 - ні, 25 - теж ні, 18 - 
збіглося. Сума виграшу склала 20 гривень. 
Але це ще не все! Сума призу може приємно 
збільшитися: на кожному квитку, нижче поля з «Вашими 
номерами», розміщується «множник», який може 
збільшити суму Вашого виграшу в 2 або навіть в 5 разів. 

На нашому «квитку» - «множник» , який збільшує наш 
виграш вдвічі. 

Виплата виграшів: 
Виграші розміром до 1 000 грн. включно можуть 
виплачуються у будь-якому пункті розповсюдження 
лотерей (у разі наявності необхідної суми коштів) або 
окремо визначеними розповсюджувачами, або у 
Представництві МСЛ. 
Виграші розміром понад 1 000 грн. виплачуються окремо 
визначеними розповсюджувачами або у Представництві 
МСЛ. 
Перелік окремо визначених розповсюджувачів 
розміщений на офіційному сайті МСЛ (www.msl.ua). 
Виграші до 100 грн. включно зазначаються на 
лотерейних квитках за вирахуванням податків та зборів. 
Виграші до 100 грн. включно вказуються на лотерейних 
квитках за вирахуванням податків. 

Гаряча лінія: 0-800-21-00-65 
 

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

Державна грошова миттєва лотерея «ВЕСЕЛА СКАРБНИЧКА» проводиться з 14.02.2017 року до 01.07.2026 року. Місце проведення 
лотереї – Україна. 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 законодавства України. Згідно із 
законодавством України гравцями в лотереї можуть бути тільки повнолітні особи.  МСЛ ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ! 


