Перепродаж продуктів харчування:
При
перепродажу
продукту
необхідно
дотримуватися
умов
зберігання,
транспортування, роздібної націнки (для макаронних виробів) та реалізації згідно з
умовами чинного законодавства України та вимог виробника (які вказані на етикетці
товару).
Продаж Дистриб’юторами-суб'єктами підприємницької діяльності продуктів харчування
кінцевим споживачам не через традиційні пункти продажу є легітимним виключно за
умов дотримання Дистриб’юторами-суб'єктами підприємницької діяльності вимог
законодавства України. Такий продаж, зокрема, повинен відповідати «Правилам
продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями»,
затвердженим Наказом Міністерства економіки України №103 від 19 квітня 2007 року,
які розповсюджуються в тому числі і на продаж харчових продуктів, включаючи
Продукти харчування. Продаж товарів на замовлення та поза торговельними або
офісними приміщеннями повинен здійснюватися із додержанням вимог продажу
окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів.
Так, наприклад, умови транспортування харчових продуктів та їх зберігання повинні
відповідати відповідним вимогам законодавства України щодо транспортування та
зберігання харчових продуктів (принципу товарного сусідства і т. інш.).
Правила та вимоги до зберігання харчових продуктів, в тому числі Продуктів
харчування, регулюються низкою нормативно-правових актів України, державними
стандартами («ДСТУ» або «ГОСТ») та відповідними інструкціями виробника щодо умов
зберігання конкретних видів харчових продуктів зокрема тих, що зазначені на упаковці.
Зокрема, правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами окремо передбачено
специфіку зберігання макаронних виробів. Так, макаронні вироби повинні зберігатися у
сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, не уражених амбарними шкідниками,
без різких коливань температури, що не перевищує +20° C, при відносній вологості
повітря не більше ніж 70 відсотків.
Згідно Санітарних правил, при зберіганні харчових продуктів необхідно суворо
дотримуватися правил товарного сусідства та норм складування. Зокрема, харчові
продукти повинні зберігатися в складських приміщеннях в умовах, які виключають
можливість їх контакту з миючими, відбілюючими засобами, пральними
порошками, пастами. При зберіганні слід враховувати, що парфумерно-косметичні
вантажі виділяють запахи, через це їх сусідство з харчовими продуктами неприпустиме.
Окрім того, місцеві органи влади можуть встановлювати граничні надбавки на ціни на
макаронні вироби, що реалізуються у регіоні.

