ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Тараса Карпи, 84, м. Кропивницький, 25006, тел./факс (0522) 24 -77-25, тел. 24-63-36, 24-63-39
E-mail: gudpss@kr.consumer.gov.ua Код ЄДРПОУ 40342220

ПОСТАНОВА
про накладення стягнень, передбачених статтею 23
Закону України «Про захист прав споживачів»
“____” _____________ 20___ року

№
______

Перевіркою стану дотримання законодавства про захист прав споживачів у

(найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження або прізвище

____________________________________________________________________________________________
ініціали фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, місце проживання)

номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

На підставі акта від «____» _______________20__року №____
Встановлено:

___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(перелік порушень, за які статтею 23 Закону України“Про захист прав споживачів” передбачена відповідальність)

Керуючись статтями 23 і 26 Закону України “Про захист прав споживачів” та Порядком накладення та
стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002р. № 1177,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(перелік порушень, за які статтею 23 Закону України “Про захист прав споживачів” передбачена відповідальність)

Застосувати до: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)

штраф у розмірі

гривень.

Постанова про накладення стягнень підлягає виконанню з моменту її винесення.
2. Зобов’язати: ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)

у 15-денний строк з дня отримання постанови сплатити в установленому порядку штраф
в зазначеному розмірі до державного бюджету_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(код банку, найменування відділення банку, рахунок,№, КЗПО, МФО, одержувач платежу)

3. Відповідно до п. 6 Порядку накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав
споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002р. № 1177, суб’єкту
господарювання протягом трьох днів після сплати штрафу письмово повідомити територіальний орган
Держпродспоживслужби, який наклав стягнення, зазначивши номери та дати платіжних доручень, за якими
сплачено штраф, із наданням їх належним чином завірених копій.
У разі невиконання постанови в зазначений строк сума штрафу стягується в установленому
законодавством порядку.
Постанова набирає чинності з «__»________20__року та може бути пред’явлена до виконання протягом
одного року з дня набрання нею чинності.
4. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (Управління захисту споживачів)
установити контроль за виконанням цієї постанови.
5. Постанову про накладення штрафу за порушення законодавства про захист прав споживачів може бути
оскаржено суб’єктом господарської діяльності до Держпродспоживслужби або до суду.

_______________________________
(посада особи,яка прийняла постанову)

_____________________ _________________________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

М.П.

Постанова про накладення штрафу мною одержана

«_____»________________201__ р.

(посада суб’єкта господарювання або його уповноваженого представника)

_________________________

________________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Постанова про накладення штрафу надіслана суб’єкту господарювання листом з повідомленням
про вручення: від «_____»________________201__ р.
Сплачено ____________________________________________________________________.
(дата, сума. реквізити платіжних документів)

