Пам’ятка відповідального гравця в лотереї «М.С.Л.»
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 будь-який 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 безкоштовну гарячу лінію за номером:
0 (800) 21 00 65, або відвідати відповідну сторінку сайту www.msl.ua.
Додаткова інформація щодо правил гри, актуальних умов проведення лотерей
компанії «М.С.Л.», вірогідності виграшу та строків виплати виграшів завжди можна
знайти на офіційному сайті www.msl.ua
Адреси центрів реабілітації:
№

Найменування закладу

1

Реабілітаційний центр «АЛЬТЦЕНТР»
Наркологічний центр «РЕНАКЛІНІК»

м. Київ, вул. Оранжерейна, 1

+38-(066)-276-84-64

м. Київ, Садова, 51-а

+38-(044)-587-73-87
+38-(068)-497-91-97

Центр реабілітації
наркозалежних «ПОЛІНАР»
(ліцензія МОЗ України АГ №
570345 від 18.02.2011 р.)
Наркологічний центр
«РЕНЕСАНС» (Київ)

Одеса, 1-й Аеродромний пров., 4

+38-(048)-728-94-73,
+38-(048)-728-94-74,
Для зв'язку з Києва:
+38-(044)-383-67-13

2
3

4

Адреса

1. м. Київ, вул. Новаторів, 21/1
2. м. Київ, Голосіївський район,
вул. Московська, 29Б
3. Київська обл., с. Проців, вул.
Богдана Хмельницького, 6/10
4. Київська обл., смт Підгірці,
вул. Боровкова, 100
м. Львів, Винники, вул. Кияка, 4

5

Наркологічний реабілітаційний
центр «РЕНЕСАНС ЛЬВІВ»

6

Наркологічний реабілітаційний
центр «Стимул»

м. Харків

7

Наркологічний центр «МЕДЗАХІД»

Головний офіс: м. Київ, вул.
Ромена Роллана, 4
Філіали у Києві, Львові, Одесі,
Вінниці, Хмельницькому,
Чернівцях, Дніпрі, ІваноФранківську, Рівному, Житомирі,
Сумах, Кропивницькому,
Луцьку, Полтаві, Ужгороді,
Херсоні, Черкасах, Чернігові,
Миколаєві, Тернополі, Запоріжжі
м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 88

8
9

Медичний центр
«ВАСИЛЕНКО»
Медичний центр «ДОВІРА»

Розгалужена мережа по всій

Номер телефону

+ 38 (095)-101-18-54,
+38-(044)-223-10-54

+38-(032)-253-61-43
+38-(097)-819-19-63
+38-(096)-090-50-52
+38-(095)-050-22-31
+38-(097)-952-78-09

+38-(067)-120-33-55
+38-(099)-120-33-55

+38-(063)-401-57-01,
+38-(099)-791-95-05
+38-(044)-383-00-87

10

Реабілітаційний центр «ВИХІД
Є!»

Україні
м. Полтава, вул. Пилипа Орлика,
36

11

Реабілітаційний центр «ВИХІД
Є!» (Львівська філія)

Львівська обл., с. Скнилів, вул.
Шевченка, 21-А

12

Запорізький центр «M-VISIT.
Консультації та лікування»

м. Запоріжжя, вул. Товариська,
60

13

Лікувально-відновлювальний
відділ «Петра і Павла»
(Ліцензія МОЗ України АЕ
459420 від 09.09.2014)
Наркологічний центр
ЗДОРОВОЇ МОЛОДІ

м. Київ, просп. Отрадний, 87

Розгалужена мережа по всій
Україні

+38-(066)-276-84-64
+38-(096)-710-81-51

15

Наркологічна клініка «МІСТ»

м. Харків, пл. Конституції, 1,
під’їзд 3, пов. 3, офіс 33-07

16

Наркологічний центр
підвищеної дисципліни
«НАРКО СТОП»
Міжнародна благодійна
організація – реабілітаційний
центр «Сходи»
Наркологічний центр «Твоя
перемога»

м. Харків

+38 (057)-764-83-53
+38-(067)-573-76-09
+38-(066)-242-86-07
+38-(066)-0567-184
+38-(095)-555-94-55
+38-(073)-174-74-74

14

17

18

+38-(095)-376-35-56
+38 -096)-624-10-97
+38-(063)-661-38-41
+38-(098)-517-93-39;
+38-(093)-025-90-51;
+38-(050)-157-43-02
+38-(067)-918-47-07
+38-(093)-453-57-62
+38-(095)-349-89-32
+38-(061)-283-73-88
+38-(067)-437-33-11
+38-(044)-383-19-88

м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна
(Якіра), буд. 7

+38-(093)-952-85-87
+38-(097)-774-18-74

м. Харків, вул. Дачна, 37

+38-(066)-957-90-57

«М.С.Л.» – ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ!

