
 

 

 

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 №_______ 

по справі про адміністративне правопорушення  

 
№ ________              "___" _______________ 20__ року  

 

Я,__________________________________________________________________________ 

              (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виносить постанову) 

__________________________________________________________________________________, 

розглянувши протокол, серія _________, № ___________, про адміністративне правопорушення 

від "____" __________________ 20____ року щодо 

гр._________________________________________________________________________, 

який (яка) працює ____________________________________________________________ 
                                   (посада, найменування та місцезнаходження підприємства (установи, організації) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

та проживає за адресою: ______________________________________________________, 

 

ВСТАНОВИВ: 

____________________________________________________________________________ 
(викласти суть та обставини правопорушення, установлені при розгляді справи) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

При розгляді матеріалів справи встановлені ознаки правопорушення, передбачені 

____________________________ Кодексу України про адміністративні правопорушення,  

                    (частина статті) 

за яке передбачена відповідальність у вигляді штрафу в 

розмірі:___________________________________________________________________________ 

 На підставі викладеного і керуючись статтями 2444 або 24419 та 283, 285 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, 
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ПОСТАНОВИВ: 

Накласти на _________________________________________________________ 
                                         (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до відповідальності) 

штраф у розмірі _____________________________________________________________. 
                            (сума словами) 

Сума штрафу повинна бути сплачена до державного бюджету через установу банку України на: 

_______________________________________________________________________ 

                                            (код банку, найменування відокремленого підрозділу банку,  

__________________________________________________________________________________ 
                                                                  номер банківського рахунка) 

Копію платіжного документа подати (надіслати) до Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області за адресою: вул. Тараса Карпи, 84,               

м. Кропивницький, 25006 
 

Згідно зі статтею 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф повинен 

бути сплачений у 15-денний строк з дня вручення постанови, а в разі оскарження або 

опротестування постанови – у 15-денний строк з дня повідомлення про залишення скарги або 

протесту без задоволення. У разі несплати штрафу в установлений строк він стягується у 

примусовому порядку органами державної виконавчої служби в подвійному розмірі в сумі: 

___________________________________________________________________________гривень. 
                                                                 (цифрами та словами) 

 

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення в порядку, передбаченому 

статтями 288 і 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

 
 

 

________________________          ________________                    __________________________ 
     (повна назва посади особи,                                                     (підпис)                                                            (прізвище, ім'я та по батькові) 

        яка винесла постанову) 

                       М.П. 

 

 

 

 

Копію постанови особі, яка притягається    до відповідальності, вручено особисто 

__________________________________________________________________________________ 
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо якої розглядається справа,чи відмітка про надіслання  їй постанови) 

 

"_____" ______________ 20__ року 

 

 

Дата набрання чинності постанови "___" ________________ 20___ року 
                                        (заповнюється після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови) 

 

 

Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання "___" ____________ 20__ року 

 

 

Постанова виконана "____" ________________ 20___ року _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указується, ким виконана постанова, номер документа) 

 


