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Від 24.10.2022 № 27_1-15/578
Голові правління ОК КЗХ «Віра»
п. Петру Маковському
У зв’язку з проведенням Великого Карпатського Ярмарку « СТРИЙ –
ОРГАНІК – ФЕСТ, Осінь Перемог 2022» 28-30 жовтня 2022 року на
майдані Ринок з метою профілактики виникнення харчових отруєнь та
масових кишкових захворювань повідомляємо про те, що для участі в
ярмарку вам необхідно:
- Бути
зареєстрованими
в
єдиному
державному
реєстрі
Держпродспоживслужби, (ст. 25 Закону України « Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»);
- рухомі та/або тимчасові потужності ( палатки, кіоски, прилавки,
рухомі транспортні засоби для торгівлі) повинні:
- утримуватися в чистоті та належному стані ( торгові місця повинні
бути обладнані прилавками, стелажами, виробничими столами,
навісами і т. п.) ;
- забезпечувати захист харчових продуктів від будь – якого ризику
забруднення ( атмосферних опадів, пилу, шкідників та гризунів);
- бути обладнані засобами для підтримання належної особистої
гігієни ( рукомийниками, мило, дезінфікуючий засіб для обробки
рук, одноразовими рушниками, вологими серветками);
- поверхні ( включаючи поверхню обладнань), що контактують з
харчовим продуктами. Утримуватись у непошкодженому стані,
легко чиститись та дезінфікуватись, виготовлені з гладких,
нержавіючих. Нетоксичних, придатних до миття матеріалів;
- бути забезпечені гарячою та/або холодною питною водою у
необхідній кількості;
- мати належні засоби для підтримання температури, необхідної для
зберігання харчових продуктів, та її контролю (холодильне
обладнання);
- забезпечувати розміщення харчових продуктів таким чаном, щоб

максимально знизити ризик їх забруднення (дотримуватися
товарного сусідства);
- суворо дотримуватись термінів придатності харчових продуктів та
готових страв, а також умов їх зберігання;
- реалізація харчових продуктів можлива лише при наявності
супровідних документів про їх походження та якість(
товаротранспортна накладна, декларація виробника, якісне
посвідчення);
- працівники повинні мати на робочих місцях особисті медичні
книжки з допуском до роботи та спецодяг;
- відпуск харчових продуктів проводити виключно в одноразовий
паперовий чи пластиковий посуд, дозволений для контакту з
харчовими продуктами ;
- забороняється торгівля кремовими кондитерськими виробами,
салатами, заправленими майонезами, паштетами, та іншими
швидкопсуючими продуктами а також харчовими продуктами
виготовленими в домашніх умовах.
Цей лист обов’язковий для виконання з дня його отримання.
Попереджаємо про відповідальність за порушення вимог харчового
законодавства згідно ст. 65 Закону України « Про державний контроль
за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми побічні
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
Дотримуватись постанови № 38 від 01.07.2020 « Про внесення змін до
Тимчасових рекомендацій щодо організацій пртиепідемічних заходів
під час проведення культурно – мистецьких заходів на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID)

Ознайомлено
(дата

Начальник управління

підпис

ПІП

посада)

Василь ЧАБАНОВИЧ

