
Оператор державних лотерей «М.С.Л.» 

Пам’ятка відповідального гравця в лотереї 

Для більшості людей гра в лотерею  це всього лише розвага. Однак, є невеликий відсоток людей, які 

грають на шкоду собі і своїм родинам. Проблеми через гру в лотерею виникають тоді, коли гра негативно впливає 

на особистість, сім'ю та  суспільство. 

Наша компанія дотримується суворих принципів відповідальної гри, для того щоб мінімізувати будьякий 

ризик для Вас та суспільства, пов'язаний з грою в   лотерею. 

 

Основні правила відповідальної гри в лотереї: 
 

1. До участі в лотереї необхідно відноситись як до розваги, а не способу заробляння коштів. Участь в 

державних лотереях не є альтернативою роботі та не є способом подолання фінансових складнощів. 

2. Ви маєте бути готовими програти та сприймати програш як частину   гри. 

3. До коштів, які програні, необхідно відноситись як до «вартості» своєї розваги, а до коштів, що виграні – як 

до премії. 

4. Ви маєте самостійно встановити для себе розмір максимальної суми коштів, які Ви можете без негативних 

для себе наслідків витратити на гру та притримуватись цього   правила. 

5. Ви маєте встановити для себе правило не грати в кредит та не позичати кошти на гру. 

6. Ви не повинні намагатись відіграти свої кошти, витрачені на участь в лотереї. Існує значна ймовірність   

того, що чим більше Ви намагаєтесь відшкодувати свої витрати у лотерею, вигравши у лотерею, тим  

більше  буде сума цих  витрат. 

7. Ви маєте самостійно встановити собі обмеження по часу (тривалості) гри та притримуватись  їх. 

Припиняйте гру у вказаний час, незалежно від того, виграєте Ви, чи   ні. 

8. Систематично робіть паузи в грі в  лотерею. 

9. Ваше життя повинно мати певний баланс. Лотереї не повинні заважати та заміняти друзів, сім’ю, роботу, 

спорт. 

10. Не приймайте участь в лотереї як засіб боротьби із моральним або фізичним болем. Участь в державні 

лотереї з іншою метою ніж просто розвага може потягнути за собою додаткової  психологічні  та  

матеріальні проблеми. 

11. Не грайте в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, або знаходячись під дією ліків. 

12. Не грайте, перебуваючи в депресивному стані. Грати в державні лотереї можна перебуваючи в доброму 

настрої та добре  відпочивши. 

13. Згідно із законодавством України гравцем в лотерею може бути тільки повнолітня особа. У разі сумнівів 

щодо віку гравця наш розповсюджувач має право запросити у Вас документ, що засвідчує Вашу особу та 

вік. При відмові пред’явити документ, що засвідчує Вашу особу та вік, або при відсутності такого  

документа, розповсюджувач не прийме від Вас ставку в державну   лотерею. 

 
У випадку, якщо Ви відчуваєте, що гра в лотерею викликає певний дискомфорт, або починає 

негативно впливати на Ваше життя та життя Ваших близьких, Ви можете звернутися за порадою або 

допомогою на гарячу лінію за номером 0 (800) 21 00 65 (послуга безкоштовна для всіх національних 

операторів зв'язку України), або відвідати відповідну сторінку сайту www.msl.ua. 

 

Адреси центрів реабілітації: 
 

№ 

 
з/п 

 

Назва установи 
 

Адреса установи 
 

Номер телефону 

1 
Наркологічний центр 

"Ренессанс" 
м.Київ, вул. Гайова, буд. №2а. 

(050) 6063252 

(068) 6063252 

 
2 

Наркологічний центр 

"Ренессанс" – Київ 

м.Київ, Києвосвятошинський район, 

с. Круглик, вул. Садова, 13, д.23 

(050) 6063252 

(068) 6063252 

 
3 

Наркологічний центр 

"Ренессанс" 

 

м.Київ, вул.Новаторів 21/1 
(050) 6063252 

(068) 6063252 

 
4 

Наркологічний центр 

"Ренессанс" – Київська 

область 

Київська область, смт Підгірці, 

вул. Боровкова, 100 
(050) 6063252 

068 6063252 

 
5 

Наркологічний центр 

"Ренессанс" – Київська 

область 

Київська область, село Проців, вул. 

Богдана Хмельницького, 6/10 

(050) 6063252 

068 6063252 

http://www.msl.ua/


6 
6 Наркологічний центр 

"Ренессанс" 

м.Київ, Голосіївський район, 

вул. Московська, 29Б 
(050) 6063252(068) 
6063252 

(068) 6063252 
 

7 

Наркологічний центр 

"Ренессанс"Львівська 

область 

 

м.Винники, вул. Кияка, 4 
(050) 6063252 

(068) 6063252 

 
8 

Наркологічний центр 

"Ренессанс" – 

Львівська область 

Пустомитівський район, 

с.Підгірне, вул.Козацька, 60 
(050) 6063252 

(068) 6063252 

 
9 

Реабілітаційний 

наркологічний центр 

"ПОЗИТИВ" 

м.Львів, вул. Кульпарківська, буд. № 

1 

 
(095) 6697090 

 
 

10 

Міжнародна 

доброчинна організація 

 реабілітаційний центр 

"Сходи" 

 
65076, м Одеса, вул. Іцхака Рабіна 

(Якіра), буд. 7 

 
(0482) 491474, 

(0482) 491770 

 

 
11 

Медично – 

психологічний центр 

ТОВ “Альмед” , ліцензія 

МОЗ серії АВ 526172 

від 04.02.2010 року 

 

65026, м. Одеса, вул. Приморська, 

буд. № 15/17 

 

(048) 7294719, 

(048) 7294720 

 

 
12 

 

Український Інститут 

Залежності 

м. Київ, вул. Саратівска, буд. № 20, 

Стаціонарне реабілітаційне 

відділення: Київська обл., 

Вишгородський район,  с. Сувід, 

вул. Леніна, 53 

 

(067) 6567215, 

(044) 2234744 

 
13 

Наркологічний 

центр «Твоя Перемога» 

63142, м. Київ, вул. Переяслівська, 

буд. № 1 

(050) 6063252 

 


