Ветеринарні вимоги до тварин, які будуть експонуватись на
агропромисловій виставці
Тварини, птиця, хутрові звірі, риба, бджолосім’ї повинні походити з
господарств, благополучних щодо заразних хвороб, щеплені (оброблені) не
пізніше як за 14 днів до відправки. ВРХ, ДРХ, свині та коні мають бути
ідентифіковані індивідуальними бирками.
Велика рогата худоба: досліджена на бруцельоз, туберкульоз, лейкоз,
паратуберкульозний ентерит (серологічно), лептоспіроз, гельмінтози.
Щеплені проти сибірки, стригучого лишаю.
Вівці і кози: досліджені на бруцельоз, туберкульоз, лептоспіроз,
інфекційний епідедеміт, гельмінтози.
Щеплені проти сибірки, оброблені проти корости за 14 днів до відправки
на виставку.
Коні: досліджені на парувальну неміч, інфекційну анемію, лептоспіроз,
гельмінтози.
Щеплені проти сибірки.
Птиця:
1) щеплення:
-птиця птахогосподарств повинна бути щеплена відповідно до схем
вакцинопрофілактики, погоджених начальником Головного управління
Держпродспоживслужби в області (залежно від регіону походження птиці);
-птиця приватного сектору (кури, індики, перепели) та голуби повинні бути
щеплені проти хвороби Ньюкасла;
2) дослідження:
-птиця птахогосподарства повинна бути досліджена на грип птиці,
сальмонельоз та мати негативні результати дослідження;
-птиця приватного сектору (кури, індики, перепели) та голуби – досліджені
на грип птиці, сальмонельоз та мати негативні результати;
-птиця родини куриних, голуби (незалежно від форми власності) повинні
бути досліджені на напругу імунітету проти хвороби Ньюкасла.
Голуби – досліджені на орнітоз.
Кролі: досліджені на кокцидіоз, гельмінтози.
Щеплені проти міксоматозу, вірусної геморагічної хвороби.
Норки: досліджені на алеутську хворобу, гельмінтози.
Щеплені проти чуми, парвовірусного ентериту, ботулізму і псевдомонозу.
Лисиці: досліджені на гельмінтози.
Щеплені проти сказу, чуми, парвовірусного ентериту, ботулізму і
псевдомонозу.
Бджоли: досліджені на гнильцеві захворювання, акарапідоз, вароатоз,
нозематоз.
Риба: досліджена на аеромоноз, запалення плавального міхура,
паразитологічні захворювання.
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Свині: досліджені на бруцельоз, африканську чуму свиней (методом
полімеразної ланцюгової реакції), гельмінтози, лептоспіроз, хворобу Ауєскі.
До участі у виставці будуть допущені свині, що пройшли профілактичне
карантинування, досліджені на вказані вище захворювання, щеплені проти
класичної чуми свиней і бешихи та після участі у виставці будуть забиті на
забійному підприємстві без повернення в господарства.
Тварини повинні доставлятись у підготовленому спеціальному транспорті і
супроводжуватись ветеринарним документом та спеціалістом-тваринником.
Кількість та вид представлених на виставці тварин повинна відповідати
зазначеній кількості голів та видів тварин у ветеринарному документі.
До участі у виставці можуть бути допущені тварини (ВРХ, ДРХ, коні,
птиця, свині), що мали негативні результати лабораторних досліджень на
вказані захворювання при проведенні планових діагностичних досліджень з
початку 2020 року.
У випадках невиконання зазначених вимог, тварини на виставку допущені
не будуть.
Вимоги
до учасників ярмарку з дотримання законодавства про безпечність та
окремі показники якості харчових продуктів та санітарного законодавства
під час реалізації харчової продукції
З метою запобігання виникнення індивідуальних, групових випадків,
спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь, пов’язаних з
продуктами харчування, що реалізуються під час проведення ярмарку,
учасники зобов’язані забезпечити виконання наступних вимог:
1. Торговельне місце повинно бути обладнане:
-торговим устаткуванням, призначеним для викладки товарів (столи,
підтоварники для зберігання продукції тощо),
-спеціалізованим обладнанням (в тому числі холодильним) у разі продажу
товарів, що вимагають певних умов зберігання.
2. Реалізатор повинен мати:
-чистий санітарний одяг, головний убір та дотримуватись правил особистої
гігієни,
-супровідні документи на продукцію, особову медичну книжку
встановленого зразка з відміткою про проходження медичного огляду,
-в достатній кількості торгівельний інвентар, пакувальний матеріал.
3. При реалізації харчової продукції:
-утримувати в належному стані виробниче устаткування й інвентар, своє
робоче місце,
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-дотримуватись товарного сусідства - окремо зберігати продовольчу
сировину та готові страви, вироби, харчові продукти різних груп,
-обов'язково зберігати швидкопсувну продукцію в холодильному
обладнанні,
-дотримуватись умов та термінів зберігання,
-термін реалізації готових страв та виробів визначається не з моменту
завезення їх на торгівельну точку, а з моменту закінчення процесу
виготовлення.
-продукція яка буде реалізовуватись на ярмарку повинна бути вироблена на
потужностях, які мають експлуатаційний дозвіл або рішення про державну
реєстрацію.
На ярмарку-продажу забороняється реалізація товарів:
-без дотримання відповідних умов для зберігання і продажу,
-без наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження,
якість та безпеку,
-з порушенням цілісності упаковки та в забрудненій тарі, без етикеток (або
аркушів-вкладишів), без наявності на етикетці маркування державною мовою
відповідно до чинного законодавства,
-із вичерпаними термінами придатності,
-продовольчої сировини і нефасованих харчових продуктів без надання
покупцеві пакувальних матеріалів (папір, пакети тощо),
-м’яса і субпродуктів сільськогосподарських тварин без нанесеної
позначки придатності,
-продукції домашнього виготовлення.
Вимоги
до учасників ярмарку з дотримання фітосанітарного законодавства
Реалізація об’єктів регулювання, в тому числі рослин і рослинних
продуктів, здійснюється після проведення фітосанітарного контролю.
Результатом здійснення фітосанітарного контролю є:
-акт проведення фітосанітарних процедур (інспектування, огляд);
-висновок фітосанітарної експертизи;
-карантинний сертифікат.
Строк видачі зазначених документів не має перевищувати 14 днів до
моменту реалізації.
У разі невиконання фітосанітарних правил та не здійсненні фітосанітарних
заходів реалізація рослин і рослинної продукції заборонена. Крім того, за
порушення законодавства про карантин рослин передбачена адміністративна
відповідальність.
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Пестициди і агрохімікати, які будуть представлені на виставці та ярмарку,
повинні бути обов’язково зареєстровані в «Переліку пестицидів та
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».
Також, при здійсненні роздрібної торгівлі пестициди і агрохімікати мають
бути розфасовані у відповідну тару, упаковка має містити захисні елементи та
маркування, інформація надрукована чітким шрифтом українською мовою.
При недотриманні вимог законодавства про захист рослин та про
пестициди і агрохімікати передбачена адміністративна відповідальність і
заборона до реалізації.
Вимоги
до учасників виставки та ярмарку з дотримання законодавства у сферах
насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин
При рекламуванні та реалізації продукції, а саме насіння
сільськогосподарських культур та садивного матеріалу плодових і ягідних
культур пропонувати сорти (гібриди) тільки ті, які занесені до Державного
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
Кожна партія насіння та садивного матеріалу плодових та ягідних культур
при реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами:
-насіння – сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та
сертифікатом, що засвідчує його посівні якості,
-садивний матеріал – сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та
сертифікатом, що засвідчує його товарні якості.
У разі невиконання вищезазначених вимог рекламування та реалізація
насіння сільськогосподарських культур та садивного матеріалу плодових і
ягідних культур заборонена.
Вимоги
до організації виставки, ярмарку з дотримання санітарного законодавства
В місці організації проведення виставки, ярмарку необхідно забезпечити
умови дотримання благоустрою території та задовільний санітарний стан
будівель, які будуть задіяні в заході, а саме:
-зонування території виставки (окремо с/г техніка, реалізація продовольчих
товарів, реалізація непродовольчих товарів, реалізація рослин, дерев, насіння,
посадкового матеріалу, заклади харчування, виставка тварин тощо),
-наявність туалетів для учасників та відвідувачів ярмарку, рукомийників з
підведенням води, наявних рідкого мила, антисептика та паперових рушників
(електросушарок),
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-наявність умов для дотримання правил особистої, виробничої гігієни
учасниками та
відвідувачами ярмарку (водозабезпечення,
виносні
рукомийники, миття туалетів тощо),
-забезпечення достатньої кількості урн на території виставки-ярмарку для
збирання твердих побутових відходів із вкладеними полімерними пакетами,
-облаштування сміттєзбирального майданчика з достатньою кількістю
контейнерів, постійне його прибирання протягом дня,
-забезпечення постійного прибирання території, будівель, очищення урн,
-організація своєчасного вивезення твердих побутових відходів під час
проведення заходу для запобігання приваблення комах та гризунів, які є
переносниками та розповсюджувачами інфекційних захворювань людей,
-під час відпочинку відвідувачів та харчування відвідувачів, учасників
ярмарку організувати відповідні умови для запобігання епідемічним
ускладненням – виникнення випадків гострих кишкових інфекцій та харчових
отруєнь (наявність у закладах торгівлі та громадського харчування
водозабезпечення, холодильного обладнання, збирання виробничого сміття).
Вимоги
до організації виставки, ярмарку з дотриманням протиепідемічних заходів
На території проведення виставки, ярмарку з метою запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, необхідно організувати наступні протиепідемічні
заходи:
-проведення заходу із розрахунку відвідувачів не більше однієї особи
на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на
відкритому повітрі). Організатор заходу є відповідальним за дотримання між
учасниками, відвідувачами фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі
проведення заходу із розміщенням учасників, відвідувачів стоячи або з
використанням стільців,
-заборонено проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами
культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним
видом діяльності),
-визначити особу (згідно наказу організаторів заходу), яка буде
організовувати та контролювати дотримання протиепідемічних заходів під час
проходження виставки, ярмарку,
-щодня перед початком роботи виставки, ярмарку здійснювати
температурний скринінг усім працівникам виставки, ярмарку, суб’єктам
підприємницької діяльності, які будуть приймати участь у заходах та їх
працівникам,
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-особи (працівники виставки, суб’єкти підприємницької діяльності та їх
працівники), у яких при проведенні температурного скринінгу виявлено
температуру тіла понад 37,2 град.С або ознаки респіраторних захворювань не
допускаються до участі у заході,
-на вході до території/приміщення, де буде проходитись виставка, ярмарок
розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби
COVID-19 та повідомлення з проханням до відвідувачів залишитися вдома
(утриматись від відвідування) при наявності ознак респіраторних захворювань,
щодо кількості осіб, які можуть одночасно знаходитись на майданчику чи у
приміщенні (за можливості озвучувати дані вимоги по гучномовцю),
-біля місць потенційного скупчення людей повинно бути нанесено
маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції не менше 1,5 м.
Обмеження контакту між працівниками (учасниками) та відвідувачами повинно
здійснюватись з дотриманням принципу соціального дистанціювання (1,5 м),
-допускати до ярмарку відвідувачів при наявності правильно одягненої
(закриті ніс та рот) захисної маски, в тому числі виготовленої самостійно або
респіратора та здійснювати контроль за використанням ЗІЗ,
-організувати місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з
концентрацією активно діючої речовини понад 60 % для ізопропілових спиртів
та понад 70 % для етилових спиртів,
-всі учасники (суб’єкти підприємницької діяльності), які видають
замовлення та здійснюють розрахунок повинні бути одягненні в медичну маску
або респіратор та одноразові рукавички (ЗІЗ),
-забезпечити наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників
в санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено,
-забезпечити вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь,
місць контакту рук працівників, учасників та відвідувачів (столи, ручки,
біотуалети тощо) з використанням миючих та дезінфікуючих засобів не рідше
ніж кожні 3 години, в кінці кожного робочого дня/зміни,
-організувати централізований збір використаних ЗІЗ, паперових серветок
в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими
пакетами під час проведення заходу з подальшою герметизацією та
утилізацією,
-тримати територію майданчика та приміщення, де проводиться захід у
чистоті, регулярно прибирати, очищувати урни і утилізувати засоби
індивідуального захисту,
-заборонена діяльність закладів громадського харчування із організацією
дозвілля (розважальні програми, святкування).
Суб’єктам господарювання та їх працівникам:
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Забезпечити дотримання протиепідемічних заходів відповідно до
постанови Головного державного санітарного лікаря України від 02.06.2020
№ 32 (для закладів громадського харчування):
-заклади працюють «із замовленнями на виніс» та з відкритими літніми
майданчиками, здійснення температурного скринінгу перед початком роботи;
-у разі встановлення столів закладами громадського харчування забезпечити
відстань один від одного не менше 1,5 м між сусідніми столами та розміщення
не більше як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до
14 років);
-видача замовлень повинна здійснюватись в одноразовому посуді (на виніс – в
закритому одноразовому посуді);
-працівники, які видають замовлення та здійснюють розрахунок повинні
використовувати засоби індивідуального захисту (захисну маску або
респіратор, окуляри або захисний екран, одноразові рукавички);
-здійснювати прибирання виробничих поверхонь, місць контакту рук
працівників і клієнтів з використанням миючих та дезінфікуючих засобів не
рідше ніж кожні 2 години;
-меню повинно бути в обкладинці, що піддається обробці або написаним на
рекламній дошці закладу;
-наявність антисептика для покупців;
-урни з полімерним пакетом для сміття та використаних ЗІЗ;
-перебування в черзі з дотриманням відвідувачами соціальної дистанції 1,5м;
-дотримання особистої гігієни працівниками (рукомийник, рідке мило,
антисептик, папері рушники, урна).
Забезпечити дотримання протиепідемічних заходів відповідно до
постанови Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020
№17 (для торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами):
-здійснення температурного скринінгу перед початком роботи;
-наявність антисептиків для обробки рук працівників (реалізаторів) і покупців;
-урни з полімерним пакетом для збору використаних ЗІЗ;
-дотримання соціальної дистанції між продавцями та між продавцями і
покупцями, між покупцями - 1,5 м;
-продавці повинні бути вдягнені в захисні маски та одноразові рукавички
(покупці – в захисні маски) ;
-здійснювати прибирання виробничих поверхонь, місць контакту рук продавців
і покупців з використанням миючих та дезінфікуючих засобів не рідше ніж
кожні 2 години.
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Адміністрація заходу, закладу забезпечує контроль за дотриманням
вимог щодо профілактичних заходів протидії поширенню коронавірусної
хвороби та оперативне усунення порушень.
У разі виникнення епідемічних ускладнень серед населення (інфекційних
хвороб, харчових отруєнь), пов’язаних із діяльністю суб’єктів господарювання
незалежно від форми власності, передбачена адміністративна відповідальність.

