
 

 

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 

 

ПРИПИС    
щодо усунення порушень виявлених під час здійснення заходу державного нагляду 

(контролю) про додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 

захисту прав споживачів 

  
від ___________________        №_________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,  ім’я, по батькові 

 

________________________________________________________________________________ 

фізичної особи-підприємця) 

 

Код  згідно з ЄДРПОУ,   або реєстраційний номер облікової картки платника податків 

___________________, або серія (за наявності) та номер паспорта* 

 

____________________________________________________________________ 
(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

На підставі результатів проведення планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю)  та з метою  припинення порушень законодавства про захист прав 

споживачів,  керуючись  статтею 26 Закону України «Про захист прав споживачів»,     

статтею 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», суб’єкту господарювання наданий Припис до Акту, складеного  за 

результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) 

щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав 

споживачів   №  ______________________. 

 

За результатами здійснення заходу  державного нагляду (контролю) з метою 

припинення порушень законодавства про захист прав споживачів, керуючись вимогами 

статей 5 і 26 Закону України «Про захист прав споживачів», частини сьомої та  восьмої  

статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»: 

________________ 
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера 
облікової  картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в 

паспорті. 

 



  

ЗОБОВ’ЯЗУЮ(ЄМО) усунути порушення, що зазначені в Акті                            

перевірки  № ____________________, у тому числі: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 Про виконання цього Припису письмово (з відповідним документальним 

підтвердженням) повідомити орган державного нагляду (контролю) у сфері захисту прав 

споживачів – Головне управління Держпродспоживслужби  в Кіровоградській області  до 

«____»____________________ за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84. 

  

Цей Припис складено на ___ аркушах у двох примірниках, посадовою(ими) особою(ами): 

_________________     _____ ______________________ 

          (підпис)        (прізвище, ініціали) 

_________________     _____ ______________________ 

          (підпис)        (прізвище, ініціали) 

 
З Приписом ознайомлено та другий примірник одержано: 

 

________________________________________________________________________________ 
(дата, підпис, прізвище,  ім’я, по батькові суб’єкта господарювання 

________________________________________________________________________________________________  

(уповноваженої особи суб’єкта господарювання)) 

 

Відмітка про відмову підписання керівником та/або уповноваженою особою суб’єкта 

господарювання цього Припису __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Позначка про надсилання Припису суб’єкту господарювання поштою (в разі 

необхідності). 

Припис відправлено через поштове відділення № _____________________________________ 

                   (дата, підпис посадової особи) 
 
 Посадові особи  органу державного нагляду (контролю) у сфері захисту прав споживачів: 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(Відмітка про виконання припису) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

З контролю знято керівником (заступником) органу державного нагляду(контролю) у сфері захисту прав 

споживачів 

«_____»________________________     

_______________________________                                                                             __________________________ 

                          (підпис)                                                                                                           (прізвище, ініціали) 

 


