
ПАМ’ЯТКА 
для учасників ярмарків у місті Києві 

 
Учасник ярмаркового заходу ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ: 

‐ утримувати намет у належному санітарно-технічному стані, відповідного 
кольору, що визначені організаторами; 

‐ розмістити в наметі інформаційну табличку про суб’єкта господарювання з 
контактною інформацією; 

‐ під час провадження торговельної діяльності використовувати: справне 
повірене ваговимірювальне обладнання; у належному санітарному стані 
торговельний інвентар; 

‐ забезпечити наявність цінників на продукцію, яку реалізує; 
‐ мати у наявності документ, що засвідчує особу; 
‐ дотриматися охайного зовнішнього вигляду, використовувати чистий 

спецодяг (фартух, нарукавники); 
‐ забезпечити наявність на торговельному місці документів про надходження 

товарів до продажу (товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові 
накладні, приймальні акти тощо із зазначенням назви, сорту, кількості, ціни 
та загальної вартості товару); 

‐ забезпечити наявність на торговельному місці копій гігієнічних висновків; 
‐ забезпечити наявність у продавців особистих медичних книжок з відміткою 

про проходження медичного огляду (обов’язково повинні бути вклеєне 
фото та печатка медичного закладу); 

‐ утримувати торговельне місце в належному санітарному стані; 
‐ дотримуватися режиму роботи ярмарку. 

ЗАБОРОНЕНА реалізація: 
‐ продукції домашнього виробництва: м’ясної та кров’яної ковбаси, копчених 

м’ясних виробів; налисників, сирників; овочевих салатів з додаванням 
соусів (в тому числі майонезу); дикорослих грибів у будь-якому вигляді; 
консервованих овочів, фруктів, свіжовичавленого гранатового соку тощо; 

‐ продукції у пластиковій тарі, що була у вжитку; 
‐ продовольчих товарів, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання 

санітарних норм і правил, а також для додержання температурних режимів, 
умов зберігання та продажу цих товарів; 

‐ вогненебезпечних товарів побутової хімії, піротехнічних іграшок, паливно-
мастильних матеріалів. 

Учасникам ЗАБОРОНЕНО: 
‐ вживання та продаж слабоалкогольних, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів на робочому місці; 
‐ паркування автотранспортних засобів на зелених зонах та у місцях, що 

створюють незручності для учасників руху (міжбудинкові проїзди, 
прибудинкові території, тротуари). 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 
У разі недотримання Законів України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», «Про захист прав споживачів» 
підприємець несе відповідальність згідно чинного законодавства України та за 
рішенням організатора ярмарку може бути недопущений до його участі. 

 


