КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ
РІШЕННЯ
27 вересня 2021 року

Київ

№ 594

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2021 року за № 1270/36892
Про врахування висловлених органом
державної реєстрації зауважень до
рішення
Комісії
з
регулювання
азартних ігор та лотерей від 30 серпня
2021 року № 521

Відповідно до абзаців одинадцятого, дванадцятого пункту 13 Положення
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших
органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 1992 року № 731, Комісія з регулювання азартних ігор та
лотерей в и р і ш и л а:
1. Внести до Порядку направлення та виконання вимог щодо обмеження
доступу на (з) території України до вебсайту або його частини, затвердженого
рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 30 серпня
2021 року № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня
2021 року за № 1230/36852, такі зміни:
1) у пункті 1:
слово «порядок» замінити словом «механізм»;
доповнити пункт після слів «на технічних засобах якого» словами
«розміщений вебсайт або його частина, з використанням якого»;
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»
(далі – Закон), Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України
«Про боротьбу з тероризмом».»;

2
3) у пункті 4 слова «терміни вживаються в зазначених у Законі, законах
України «Про авторське право та суміжні права» замінити словами «терміни
вживаються у значеннях, наведених у Законі, Законах України «Про авторське
право і суміжні права».
2. Департаменту методології разом з департаментом юридичного
забезпечення в установленому законодавством порядку забезпечити подання
цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи
забезпечити оприлюднення цього рішення після його державної реєстрації.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову КРАІЛ
Рудого І.Т.
Голова КРАІЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

Іван РУДИЙ

Протокол № 103 засідання
КРАІЛ від 27.09.2021

