
 Державна грошова миттєва лотерея 
«Квиток на Марс» 

Представляємо до Вашої уваги нову миттєву грошову лотерею 
«Квиток на Марс». Усі земляни мріють про підкорення Марсу. 
Не залишайся осторонь!  
Вартість одного лотерейного квитка лише 10 гривень, а 
максимальний виграш цілих 20 000 гривень! 

ПРАВИЛА ГРИ: 

На кожному лотерейному квитку розташоване ігрове поле з 
написом «Виграшні номери», в якому зображені п’ять чисел в 
діапазоні від 01 до 30, а також ігрове поле з написом «Ваші 
номери», в якому зображені дванадцять чисел. Крім того, на 
кожному лотерейному квитку є додатковий «Бонусний номер». 

 Лотерейний квиток є виграшним, якщо будь-який ігровий 
символ, розташований в ігровому полі з написом «Виграшні 
номери», збігся з будь-яким ігровим символом, розташованим 
в ігровому полі з написом «Ваші номери». Або, якщо 
«Бонусний номер» збігся з одним із «Ваших номерів», в такому 
випадку Ви виграли суму всіх зазначених виграшів на білеті. 

Припустимо, Ви придбали такий лотерейний квиток. Уважно 
перевіряємо…  
У правому стовпчику знаходимо одразу два «Виграшних 
номера» - 7 та 12. Таким чином, сума виграшу складає 1000 
гривень*. 

Перевіряємо далі… «Бонусний номер» - 20 не збігається з 
жодним «Вашим номером».  Отже, виграш залишається 
незмінним - 1000 грн.* 

ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ: 
Виграші розміром до 1 000 грн. включно виплачуються  у будь-
якому пункті розповсюдження лотерей  ТОВ «М.С.Л.» (у разі 
наявності необхідної суми коштів).  

Детальну інформацію щодо оформлення виграшів у розмірі 
20 000 грн. Ви можете отримати за телефоном гарячої лінії. 
 

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 грн. за вирахуванням податків та зборів.  

Державна грошова миттєва лотерея «Квиток на Марс» проводиться 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 можна 
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.  

МСЛ – ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ! 


