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1 ВСТУП 

Цей документ описує правила сертифікації для всіх, хто хоче отримати сертифікат відповідності 
стандартам "Комплексне забезпечення сільськогосподарського підприємства" (IFA) GLOBALG.A.P., безпеки 
харчових продуктів (наприклад, Стандарту “Безпечного Виробництва”) та/або Стандарту “Виготовлення 
Комбікормів”, якщо інше не вказано у правилах, що стосуються конкретної сфери. 

Правила для еквівалентних схем вказані у "Положеннях щодо Еквівалентних Схем GLOBALG.A.P." 

Термін "повинен/має" використовується в документах стандарту GLOBALG.A.P. IFA для вказівки на ті 
положення, які відбивають обов'язкові вимоги GLOBALG.A.P. 

2 НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Наступні нормативні документи (та будь-які документи, що випущено як нормативні) стосуються усіх 
заявників та власників сертифікатів GLOBALG.A.P., які збираються проходити сертифікацію: 

a) "Субліцензійна та сертифікаційна угода GLOBALG.A.P.": Контракт між органом сертифікації (ОС) 
та виробником. Встановлює нормативне поле для отримання сертифіката GLOBALG.A.P. 

b) "Ліцензійна та сертифікаційна угода GLOBALG.A.P.": Контракт між органом сертифікації (ОС) та 
GLOBALG.A.P., що діє через FoodPLUS GmbH. 

c) GLOBALG.A.P. Контрольні точки та Критерії відповідності (КТКВ): Документи, що встановлюють 
вимоги відповідності стандарту для виробників. 
ПРИМІТКИ: Додатки, на які посилаються у "Контрольних точках та Критеріях відповідності", є 
методичними рекомендаціями, якщо тільки там не зазначено, що додаток або частина додатку є 
обов'язковим  для виконання. У назві цих додатків зазначено, що вони є обов'язковими. Інші 
Методичні Рекомендації, на які в "Контрольних точках та Критеріях відповідності" містяться 
посилання, щоб скеровувати виробників щодо виконання вимог, не є нормативними 
документами. 

d) Переліки GLOBALG.A.P.: 
- Для Контрольних точок та Критеріїв відповідності 
- Для вимог до системи менеджменту якості (СМЯ) (для груп виробників та підприємств з 
кількома виробничими майданчиками з СМЯ): Встановлює вимоги для систем менеджменту 
якості. 
Ці документи, або адаптовані з ідентичним змістом, використовуються для усіх аудитів, інспекцій 
та самоперевірок. 

e) "Національне тлумачення Керівних положень" (НТКП): Надають уточнення та адаптацію 
Контрольних точок та Критеріїв відповідності (КТКВ) до умов конкретної країни. Наявні тільки для 
країн, де затверджені відповідними технічними комітетами. НТКП стають обов'язковими одразу 
після затвердження та публікації. 

f) "Загальні положення" GLOBALG.A.P. (ЗП; цей документ) Визначає, як відбувається процес 
сертифікації, а також вимоги до систем менеджменту якості та пов'язані питання. 

g) Специфічні правила GLOBALG.A.P. (наприклад, Правила щодо Рослинництва, Правила щодо 
Тваринництва, Правила щодо Аквакультур, Правила Виробництва Комбікормів): Визначають, як 
відбувається процес сертифікації для кожної конкретної сфери. 

h) Технічні новини та оновлення нормативів, що видані секретаріатом GLOBALG.A.P. та розміщені 
на веб-сайті GLOBALG.A.P. 

2.1 КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

a) Останні версії усіх нормативних документів можна безкоштовно завантажити з веб-сайту 
GLOBALG.A.P. 

b) Мова: Оригінали документів виконані англійською мовою. Документи GLOBALG.A.P. перекладені 
іншими мовами та розміщені на веб-сайті GLOBALG.A.P. Після публікації ці офіційні документи 
GLOBALG.A.P. є єдиними, що мають використовуватись під час сертифікації цією мовою. У разі 
виникнення розбіжностей у перекладах перевагу має англійська версія. 

c) Зміни у документі: 
1. Нормативні документи ідентифікуються за унікальним кодом документу та номером і датою 

версії. 
2. Дата у назві версії вказує дату публікації документу. Дата у "Реєстрі змін до версії/редакції" 

вказує дату, коли документ вступив в дію. 
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3. Номер версії: Зміна першої чи другої цифри (наприклад, зміна з 4.1 до 5.0; або з 5.0 до 5.1) 
вказує на зміни у вимогах, а отже, на зміну версії. Зміна інших цифр (наприклад, зміна з 5.0 до 
5.0-1) вказує, що змін у вимогах не відбулося. 

4. Зміни у документах ЗП та КТКВ можуть відбуватися незалежно. 
5. Оновлення надсилаються затвердженим органам сертифікації як офіційне повідомлення. 

Інформування клієнтів про ці оновлення є відповідальністю органів сертифікації. 
6. Стислий виклад змін вказано у розділі "Реєстр змін до версії/редакції". Цей розділ 

публікується окремо для оновлень версій або у кінці документу для нових редакцій. 

3 ВАРІАНТИ СЕРТИФІКАЦІЇ 

Будь-які виробники первинних сільськогосподарських продуктів, що охоплені стандартами 
GLOBALG.A.P., можуть подати заяву на сертифікацію GLOBALG.A.P. 

Для сертифікації GLOBALG.A.P. термін "виробник (-и)" означає осіб (фізичних осіб) або комерційні 
підприємства (компанії, окремий виробник або група виробників), які несуть юридичну відповідальність 
за процес виробництва та продукти відповідної сфери, що продаються цими особами або 
комерційними підприємствами. Термін "виробник (-и)" також використовується в цих Загальних 
положеннях для опису транспортних компаній, які займаються перевезенням худоби, та виробників 
кормів. 

Виробники можуть подати заяву на сертифікацію за одним з двох варіантів (індивідуальна або групова 
сертифікація GLOBALG.A.P. або за Еквівалентною схемою). Варіанти залежать від структури Суб’єкта 
господарювання, що подає заяву на сертифікацію. Процес оцінювання для кожного з цих варіантів 
вказано у розділі 5. 

3.1 Варіант 1 — Індивідуальна сертифікація 

a) Окремий виробник подає заяву на сертифікацію (GLOBALG.A.P. або за Еквівалентною 
схемою). 

b) Після сертифікації власником сертифікату є окремий виробник. 

3.1.1 Варіант 1 — Підприємства з кількома виробничими майданчиками без системи менеджменту 
якості 

a) Окремий виробник або одна організація володіє декількома виробничими майданчиками, які 
не функціонують як окремі Суб’єкти господарювання. 

3.1.2 Варіант 1 — Підприємства з кількома виробничими майданчиками з системою менеджменту якості 
(Дивись Частину ІІ) 

a) Окремий виробник або одна організація володіє декількома виробничими майданчиками, 

які не функціонують як окремі Суб’єкти господарювання, але на яких запроваджено 
систему менеджменту якості. 

b) У цьому разі застосовуються правила ""Загальні положення", Частина ІІ — Правила для 
систем менеджменту якості". 

Варіант 2 (Дивись Частина ІІ) 
a) Група виробників подає заяву на групову сертифікацію (GLOBALG.A.P. або за 

Еквівалентною схемою). 
b) Після проходження сертифікації власником сертифікату є група як Суб’єкт 

господарювання. 
c) Група повинна мати запроваджену систему менеджменту якості, що відповідає 

правилам, зазначеним у "Загальних положеннях, Частина ІІ — Правила для систем 
менеджменту якості". 

Еквівалентні схеми 
Категорії сертифікації за еквівалентними схемами описані в "Правилах еквівалентних схем 

GLOBALG.A.P.". 
 

mailto:¡nfo@globalgap.org
http://www.globalgap.org/


 

Код посилання: ЗП V5.2_Feb19; Україномовна версія 
ЗП Частина I — Загальні положення 

Сторінка: 5 з 33 

©GLOBALG.A.P., що діє через FoodPLUS GmbH: 
Spichernstrasse 55 | 50672 Кельн, Німеччина 

info@globalgap.org | www.globalgap.org 
 

1
9
0
2
0
1
_
G

G
_
З

П
_
C

ro
p
s
_
P

a
rt

-I
_
V

5
_
2
_
e
n
 

 
4 ПРОЦЕС РЕЄСТРАЦІЇ 

4.1 Органи сертифікації 

a) Спочатку заявники мають обрати орган сертифікації (ОС), затверджений GLOBALG.A.P. Контактну 
інформацію затверджених чи тимчасово затверджених органів сертифікації розміщено на веб-сайті 
GLOBALG.A.P. З'ясування того, чи даний орган сертифікації затверджений для відповідної сфери, є 
відповідальністю заявників. 

b) Обраний орган сертифікації відповідає за реєстрацію виробника, що подає заяву, у базі даних 
GLOBALG.A.P., а також за оновлення даних та отримання зборів. 

4.2 Реєстрація 

4.2.1 Загальна інформація 

a)  Заява повинна містити щонайменше інформацію, що вказано у "Додатку І.2. Вимоги до реєстраційних 
даних GLOBALG.A.P.". Реєструючись, заявник бере на себе зобов'язання постійно дотримуватись 
сертифікаційних вимог, повідомляти орган сертифікації про оновлення даних та сплачувати відповідні 
збори, встановлені GLOBALG.A.P. та органом сертифікації. 

b) Ця інформація використовується для надання заявнику унікального номера GLOBALG.A.P. (GGN), 
який використовується як ідентифікатор для будь-якої діяльності GLOBALG.A.P. 

c) Будь-які об'єктивні свідоцтва, що вказують на неправомірне використання заявником статусу 
сертифікації GLOBALG.A.P., призводять до виключення заявника з процесу сертифікації на строк 12 
місяців з виявлення свідоцтв порушення. Крім того, заявника буде внесено до переліку, що 
перевіряється перед реєстрацією у базі даних. Будь-які випадки зловживань мають бути доведені до 
відома членів GLOBALG.A.P. 

d) Конфіденційність, використання та розкриття даних: 
(i) Під час реєстрації заявник дає GLOBALG.A.P. та органу сертифікації письмовий дозвіл на 

використання реєстраційних даних для внутрішніх процесів та процедур санкції. 
(ii) Усі дані у базі даних GLOBALG.A.P. доступні цій організації та органу сертифікації, з яким працює 

виробник чи група виробників, та можуть бути використані для внутрішніх процесів та санкційних 
процедур. 

(iii) Обов'язковий мінімальний рівень надання даних, а також інформація про конфіденційність та 
використання інформації зазначені у "Правилах доступу до даних GLOBALG.A.P.", які доступні на 
веб-сайті www.globalgap.org/documents. 

(iv) Якщо заявник (компанія, окремий виробник або член групи виробників) не погоджується на 
мінімальний рівень розкриття інформації, він не виконує вимоги "Субліцензійної та 
сертифікаційної угоди" і не може бути сертифікований, а також не може належати до групи 
виробників, що має намір отримати сертифікацію. 

(v) GLOBALG.A.P. або органи сертифікації не можуть без письмового дозволу заявника розкривати 
іншій стороні будь-яку інформацію, окрім тієї, що зазначена у пункті (ііі). 

(vi) Починаючи з Версії 5 стандарту "Комплексне забезпечення сільськогосподарського підприємства" 
(IFA) GLOBALG.A.P. IFA, історія сертифікації виробників (дані, які раніше також розкривалися та 
використовувалися як інструмент перевірки сертифікату) стане доступною для учасників ринку. 

e) Договір обслуговування між органом сертифікації та виробником може бути дійсним на строк до 4 
років, з наступним подовженням на строк до 4 років. 

f) Заявник: 
(i) Не має права реєструвати один і той самий продукт в різних органах сертифікації або за різними 

варіантами сертифікації. 
(ii) Має право реєструвати різні продукти в різних органах сертифікації та/або за різними варіантами 

сертифікації (наприклад: Можливо зареєструвати яблука за Варіантом 1 та вишню за Варіантом 
2, яблука в одному органі сертифікації, а вишню — в іншому, або обидва продукти в одному 
органі сертифікації). 

(iii) Не може реєструвати в будь-яких органах сертифікації виробничі майданчики або членів групи 
виробників, що знаходяться у різних країнах. Секретаріат GLOBALG.A.P. може робити виняток в 
окремих випадках або у межах Національного тлумачення керівних положень. 

(iv) Має право на комбіновану сертифікацію одного і того ж продукту за стандартами GLOBALG.A.P. 
"Комплексне забезпечення сільськогосподарського підприємства" (IFA), Версія 5 та "Безпека 
харчових продуктів" (FSS), Версія 5, але тільки в одному і тому самому органі сертифікації. 

(v) Має право реєструвати деякі продукти відповідно IFA, а інші — відповідно FSS. 
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(vi) Не має права реєструвати продукт виключно за стандартом "Безпека харчових продуктів" (FSS), 

якщо раніше цей продукт вже був зареєстрований за стандартом "Комплексне забезпечення 
сільськогосподарського підприємства" (IFA). 

Приклад: Якщо заявник хоче отримати сертифікат FSS на яблука, які раніше було сертифіковано на 
відповідність IFA, він може зареєструвати яблука тільки для комбінованої сертифікації IFA та FSS. 

g) Для завершення реєстрації заявник має виконати усі наступні умови: 
(i) Надати органу сертифікації відповідну заяву, що містить усю необхідну інформацію. 
(ii) Підписати з органом сертифікації "Субліцензійну та сертифікаційну угоду GLOBALG.A.P." у 

поточній версії (доступна на веб-сайті GLOBALG.A.P.), або прямо підтвердити отримання та 
включення підписаної "Субліцензійної та сертифікаційної угоди GLOBALG.A.P." до договору 
обслуговування з органом сертифікації, а той передасть виробнику копію "Субліцензійної та 
сертифікаційної угоди GLOBALG.A.P.". 

(iii) Отримати номер GLOBALG.A.P. (GGN), якщо він ще не отримував GGN, або глобальний 
ідентифікаційний номер (GLN). 

(iv) Письмово погодитись оплатити реєстраційний збір GLOBALG.A.P., згідно з актуальною таблицею 
зборів (доступна на веб-сайті GLOBALG.A.P. ). 

h) Процес реєстрації, у випадку першої реєстрації та передачі сертифіката, має бути завершено до 
проведення перевірки. 

i) У випадку першої реєстрації орган сертифікації має підтвердити отримання заяви та надати заявнику 
номер GGN впродовж 28 календарних днів від отримання від нього повної інформації. 

j) Виробничий майданчик визначається як зона виробництва (наприклад, поля, земельні ділянки, 
водойми, ферми), якими володіє або орендує та одноосібно управляє один Суб’єкт господарювання, 
та що використовує однакові ресурси (наприклад, водопостачання, робітники, обладнання, склади 
тощо). 
Один майданчик може включати декілька відокремлених зон (зон, які не мають загального кордону, 
незв'язані) та на ній може вироблятися більше одного продукту. Необхідно вказати та зареєструвати 
всі виробничі майданчики, де виготовляється (-ються) продукт (-и), які відносяться до сфери 
сертифікації GLOBALG.A.P. 
Вимоги щодо виробничих майданчиків: 
(i) Усі виробничі майданчики мають бути у володінні або оренді та напряму контролюватися 

Суб’єктом господарювання. 
(ii) У випадках, коли виробничі майданчики не знаходяться у власності Суб’єкта господарювання, 

мають бути у наявності підписані документи, у яких чітко зазначено, що власник майданчика не 
несе жодної відповідальності, не робить жодного внеску та не ухвалює жодних рішень щодо 
виробничих операцій на майданчика, яка надається в оренду. Також між кожним власником 
виробничого майданчика та Суб’єктом господарювання мають бути укладені письмові контракти, 
які містять наступні елементи: 

•  Ім'я та юридичне найменування власника сертифікату/членів виробника. 
•  Ім'я та/або юридичне найменування власника майданчика. 
•  Контактна адреса власника майданчика. 
•  Інформація про окремі виробничі майданчики. 
•  Підписи представників обох сторін. 

(iii) Власник сертифікату несе юридичну відповідальність за все зареєстроване виробництво, у тому 
числі за розміщення продукту на ринку. 

k) Пункт обробки продукції (ПОП) — виробничий об'єкт, де відбувається обробка продукції. Якщо 
виробник оброблює продукцію, що входить до сфери сертифікації GLOBALG.A.P., більш ніж на одному 
ПОП, усі вони підлягають ідентифікації та реєстрації. 

4.2.2 Реєстрація в новому органі сертифікації 

a) Якщо виробник, який вже був зареєстрований, змінює орган сертифікації або звертається до нового 
ОС для сертифікації іншої продукції, він зобов'язаний повідомити новому органу сертифікації свій 
номер GGN. Невиконання цієї умови призводить до збільшення реєстраційного збору на 100 євро для 
Варіанта 1 та на 500 євро для Варіанта 2 щодо групи виробників. 

b)  Власники сертифікатів, на яких накладено санкції, не можуть змінити ОС, доки попередній ОС не 
усуне невідповідності вимогам, що призвели до санкцій. 

c) Окремий виробник, який є членом групи виробників, не може вийти з групи та зареєструватись у іншій 
групі (для зареєстрованої продукції), якщо він знаходиться під дією санкцій з боку групи виробників, 
або якщо у ОС залишилися невирішені питання до виробника. 
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4.3 Заява та сфера сертифікації 

4.3.1 Стандарти, що включено до Загальних положень GLOBALG.A.P.: 

Сфера сертифікації GLOBALG.A.P. включає наступне: 
a) Контрольовані процеси виробництва сировини. Сюди не відносяться тварини, яких взяли з дикої 

природи, риба, спіймана в природному середовищі, або рослини, зібрані в дикій природі. 
b) Тільки ті продукти, що входять до переліку продуктів GLOBALG.A.P., опублікованому на сайті 

GLOBALG.A.P., можуть бути зареєстровані для сертифікації. Перелік продуктів GLOBALG.A.P. не 
обмежений і може бути розширений за потреби. 

c) Тільки продукція власного виробництва. Виробники не можуть отримати сертифікацію на продукти, що 
вироблені не ними. 

Документація щодо Контрольних точок та Критеріїв відповідності (КТКВ) IFA розділена на різні модулі, кожен з 
яких охоплює різні області або рівні активності на виробничому об'єкті. Ці модулі згруповані в: 

a) Загальні модулі: Охоплюють більш загальні питання виробництва та класифікуються ширше. Серед 
них: Модуль "Загальна сільськогосподарська діяльність", Модуль "Рослинництво", Модуль 
"Тваринництво", Модуль "Аквакультури". 

b) Спеціальні модулі: Включають більш конкретні деталі виробництва, які класифікуються залежно від 
типа продукту. 

Стандарти "Безпека харчових продуктів" (FSS) охоплюють виключно елементи, які стосуються безпеки харчових 
продуктів, у даному спеціальному модулі стандартів IFA (наприклад, Стандарт безпечного виробництва охоплює 
тільки елементи безпеки харчових продуктів під-модуля "Фрукти та овочі"). 
Стандарт виробництва комбікормів (CFM) включає вимоги до виробництва комбікормів. 

4.3.2 Паралельне виробництво (ПВ) та володіння аналогічною продукцією (ВАП) 

4.3.2.1 Визначення 

Паралельне виробництво (ПВ): 
Паралельне виробництво — це ситуація, у якій окремі виробники, члени групи виробників або групи 
виробників виробляють один і той самий продукт частково як сертифікований, а частково — як 
несертифікований. Виробництво також вважається паралельним, коли не всі члени групи виробників, які 
виробляють зареєстрований для проходження реєстрації продукт, включені до сертифікату. 

Приклад: Виробник вирощує яблука. Тільки частина вирощених яблук буде сертифікована. 

Якщо виробник виробляє один продукт як сертифікований, а інший як несертифікований, не є паралельним 
виробництвом (наприклад, яблука сертифіковані, а груші — ні). 

Володіння аналогічною продукцією (ВАП): 
Володіння аналогічною продукцією – ситуація, коли окремі виробники, члени групи виробників або групи 
виробників купують ті ж самі несертифіковані продукти, що й продукти, які вони отримують у процесі 
сертифікованого виробництва. 

Приклад 1: Виробник вирощує сертифіковані яблука й купує несертифіковані яблука в іншого (-их) виробника (-ів). 

Не вважається паралельним володінням якщо: 
•  Виробник/група виробників купує додаткові сертифіковані продукти в іншого (-их) сертифікованого (-их) 

GLOBALG.A.P. виробника (-ів) 
•  Сертифікований виробник обробляє продукцію для несертифікованих виробників як субпідрядник, 

тобто сертифікований виробник не придбавав несертифіковані продукти 

4.3.2.2 Реєстрація 

Будь-який заявник/власник сертифікату (окремий виробник, підприємство з кількома виробничими майданчиками 
або група виробників), який у будь-який час володіє як продуктами з сертифікатом GLOBALG.A.P., так і без нього 
(одні й ті самі продукти), має зареєструвати паралельне виробництво (ПВ) або володіння аналогічною продукцією 
(ВАП). 

4.3.2.2.1 Кроки реєстрації 

(i) У процесі реєстрації виробник має проінформувати відповідний орган сертифікації про заяву на 
реєстрацію ПВ/ВАП. Групи виробників також мають надати інформацію про членів групи, які 
купують/продають несертифіковані продукти такі ж, як і ті, що включені до обсягу сертифікації (і, 
таким чином, також продукти, що мають бути зареєстровані як "з паралельним володінням" для 
кожного члена групи виробників). 
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(ii) Сертифікаційний орган реєструє виробника (по кожному продукту) в базі даних GLOBALG.A.P. 

для ПВ та/або ВАП. 
(iii) Виробники можуть зареєструвати паралельне виробництво/володіння аналогічною продукцією у 

будь-який час, коли розпочнеться паралельне виробництво/володіння аналогічною продукцією, 
але реєстрація не може використовуватися як безпосередня корегувальна дія для уникнення 
санкцій у випадку наявності невідповідностей. 

У випадку виявлення невідповідності на виробника мають бути накладені відповідні санкції, поки не будуть 
запроваджені ефективні, корегуючі увесь виробничий процес, дії. 

Приклад 1. Під час перевірки виробника, який не зареєстрував ПВ/ВАП, орган сертифікації виявив продаж 
несертифікованого GLOBALG.A.P. продукту того ж типу, що й продукт, зареєстрований виробником. У цьому випадку орган 
сертифікації повинен призупинити дію сертифіката виробника. Дія сертифіката може бути поновлена тільки після реєстрації 

ПВ/ВАП та підтвердження відповідності вимогам щодо відстежування та розділення. 

Приклад 2. Виявлено, що деяка частина продукції не відповідає вимогам, та виробник хоче відділити її і зберегти 
сертифікацію решти продукції під час аудиту. Це неможливо, і мають бути виконані стандартні процедури накладення 
санкцій та сертифікації. 

Якщо виробники хочуть зареєструвати ПВ/ВАП під час дії їхніх сертифікатів (наприклад, тому що їм необхідно 
придбати несертифіковану GLOBALG.A.P. продукцію, що не очікувалось під час сертифікації), органи сертифікації 
мають провести позачергову інспекцію/аудит для перевірки відповідних Контрольних точок та оновлення 
інформації у базі даних GLOBALG.A.P. та паперовому сертифікаті. 

Якщо виробники хочуть зареєструвати володіння аналогічною продукцією на початку сезону, коли вони ще не 
впевнені, чи будуть купувати несертифіковані продукти, орган сертифікації має визначити, чи є у виробників 
системи відстежування та розділення, та чи готові вони їх застосовувати. Коли виробники почнуть купувати 
продукцію з несертифікованих джерел, орган сертифікації має вимагати надання доказів застосування цих систем 
(документи або оцінювання на об'єкті). 

4.3.2.3 Ідентифікація виробників, що зареєстрували ПВ/ВАП 

Для затвердження сертифіката використовується номер GGN. Це робиться за допомогою ідентифікації готових 
продуктів за номером GGN виробника, якщо продукт є результатом сертифікованого процесу (Дивись ЗСД 13.2 
"Ідентифікація продуктів GLOBALG.A.P."), і це є обов'язковим для всіх виробників із зареєстрованим паралельним 
виробництвом/паралельним володінням. 
Дані про паралельне виробництво/володіння аналогічною продукцією мають бути вказані в паперовому 
сертифікаті, також їх можна знайти в онлайн-системі перевірки сертифікатів у базі даних GLOBALG.A.P. 

4.3.2.4 Додаткові вимоги до виробників з ПВ/ВАП 

Шлях всіх продуктів має відстежуватися до відповідного виробничого майданчика/підприємства, на якому 
обробляють продукт, і необхідно завжди чітко розділяти сертифіковані та несертифіковані продукти. Виробники 
мають продемонструвати, що їхня система відстежування та реєстрації гарантує абсолютне відстежування та 
повне розділення. 
Сертифіковані та несертифіковані продукти можуть оброблятися на одному пункті обробки. Паралельне 
виробництво на одному виробничому майданчику заборонено. Можливі винятки визначено у відповідних 
правилах за конкретними сферами діяльності. 

4.3.3 Обов'язок надання доказів 

a) Якщо у секретаріат GLOBALG.A.P. надійшла інформація (наприклад, про перевищення ММЗ, 
мікробіологічне забруднення тощо) щодо власника сертифіката GLOBALG.A.P., що потенційно може 
вплинути на статус сертифікації, спростування цієї інформації шляхом надання доказів відповідності 
стандартам GLOBALG.A.P. є обов'язком власників сертифікату та відповідних органів сертифікації. 

b) Орган сертифікації у відповідний термін звітує у секретаріат GLOBALG.A.P. про результати перевірки 
та вжиті заходи. 

c) Якщо власники сертифікату та відповідні органи сертифікації не надали необхідні свідоцтва 
відповідності у визначений секретаріатом GLOBALG.A.P. термін, на них будуть накладені санкції 
відповідно до порядку, що визначено у Загальних положеннях GLOBALG.A.P. 

d) Якщо серед доказів є лабораторні аналізи, необхідно залучити акредитовані лабораторії (ISO 17025) 
та провести незалежний відбір зразків (згідно з правилами, визначеними у відповідних КТКВ). 

5 ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ 

Для отримання сертифіката зареєстрований виробник має провести самоперевірку (Варіант 1 та Варіант 1 — 
підприємства з кількома виробничими майданчиками без системи менеджменту якості) або внутрішню 
інспекцію/аудит (Варіант 1 — підприємства з кількома виробничими майданчиками з системою менеджменту 
якості та Варіант 2) та прийняти інспекцію/аудит від обраного органу сертифікації. 

Під час цих перевірок, за винятком самоперевірки, мають бути надані коментарі щодо усіх Основних вимог, а 
також щодо усіх невідповідних та незастосовних Другорядних вимог Контрольних точок. 
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5.1 Варіант 1 — Підприємство з одним або з кількома виробничими майданчиками без СМЯ 

a) Цей розділ стосується заявників, які є єдиним Суб’єктом господарювання (окремий виробник або 
компанія) з однією чи декількома виробничими дільницями, які не є окремими Суб’єктами 
господарювання, та працюють без впровадження системи менеджменту якості. 

b) Підсумкова оцінка має здійснюватися перед виданням сертифіката (первинне оцінювання) та після 
цього щорічно (наступні оцінювання) 

 Оцінювання (Первинне та наступні) 

Самоперевірка 
виробника 

1. Повний обсяг (усі зареєстровані майданчики) 

Зовнішня перевірка 
органом сертифікації 

2. Планова інспекція у повному обсязі (усі зареєстровані майданчики) 

3. Після першої сертифікації: Позапланова перевірка (мінімум 10 % власників 
сертифікату) 

5.1.1  Самоперевірка 

a) Самоперевірка має: 
(i) Охоплювати усі зареєстровані виробничі майданчики, продукцію та процеси в обсязі сертифіката 

для підтвердження відповідності вимогам, що зазначені у застосовних Контрольних точках. 
(ii) Виконуватись безпосередньо виробником або під його відповідальність 
(iii) Виконуватись до первинної інспекції та в подальшому принаймні щорічно перед наступною 

плановою інспекцією, охоплювати повний перелік Контрольних точок (Основні вимоги, Другорядні 
вимоги та Рекомендації) в усіх відповідних загальних та спеціальних модулях та на усіх 
зареєстрованих площах. Заповнений Контрольний перелік постійно має бути в наявності на 
об'єкті. 

(iv) Контрольний перелік для самоперевірки повинен містити коментарі щодо доказів наявності 
незастосовних Контрольних точок та таких Контрольних точок, які не відповідають вимогам. 

5.1.2  Інспекції з боку органу сертифікації 

a) Ці інспекції (планові та позапланові) повинні здійснюватися інспектором чи аудитором органу 
сертифікації (Дивись вимоги до інспекторів та аудиторів органів сертифікації у Загальних положеннях, 
Частина ІІІ) 
(i)  Орган сертифікації повинен перевірити повний Контрольний перелік (Основні вимоги, Другорядні 

вимоги та Рекомендації) застосовних загальних модулів та під-модулів. 
(ii)  Перевірка має охопити: 

• Усі прийняті продукти та виробничі процеси 
• Усі зареєстровані виробничі майданчики 
• Кожен зареєстрований об'єкт обробки продукту 
• Адміністративні об'єкти, за потреби. 

5.1.2.1 Планові перевірки 

Кожен виробник має пройти одну планову перевірку органом сертифікації при первинній оцінці та раз на рік 
після цього. 
Орган сертифікації має право ділити планові перевірки (як первинні, так і наступні) на 2 етапи, які повинен 
проводити один і той самий аудитор/інспектор. 

(i) - перевірки поза об'єктом: Цей етап складається з перевірки документації, надісланої до органу 
сертифікації до перевірки, включаючи документи самоперевірки, оцінки ризиків, процедур, 
передбачених деякими Контрольними точками та Критеріями відповідності (КТКВ), план 
ветеринарного страхування (за потреби), програму аналізу (частота, параметри, 
місцезнаходження), звіти аналізів, ліцензії, переліки використаних лікарських засобів, перелік 
використаних засобів захисту рослин, підтвердження акредитації лабораторій, сертифікати або 
звіти перевірки діяльності субпідрядників, записи щодо застосування засобів захисту 
рослин/добрив/лікарських засобів тощо. Перевірку поза об'єктом має бути проведено не раніше 
ніж за 4 тижні до перевірки на об'єкті. 

(ii) Етап перевірки на об'єкті: Цей етап складається з перевірки на майданчику пунктів Контрольного 
переліку, що залишилися, виробничого процесу на місці та підтвердження інформації, отриманої 
на етапі перевірки поза об'єктом. 

Двохетапна система використовується для того, щоб скоротити час перевірки на об'єкті, хоч загальний час 
перевірки не скорочується. 
Орган сертифікації вирішує, чи пропонувати клієнтам етап перевірки за межами майданчика. Якщо орган 
сертифікації пропонує клієнтам етап перевірки за межами майданчика, застосування цього етапу має 
узгоджуватися з кожним виробником. 
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Виробник має право не відправляти органу сертифікації документи, які той вимагає, якщо такі документи 
вважаються конфіденційними. У такому випадку інформація надається під час перевірки на об'єкті. (Дивись 
також опис етапу перевірки поза об'єктом у Загальних положеннях, Частина ІІІ). 

5.1.2.2 Позапланові інспекції 

(i) Орган сертифікації має провести позапланові перевірки щонайменше 10% виробників, що були 
сертифіковані ним за Варіантом 1 без системи менеджменту якості впродовж 12 місяців дії 
сертифікатів. 

(ii) Якщо Секретаріат GLOBALG.A.P. не затвердив скорочений Контрольний перелік; орган 
сертифікації повинен перевірити Основні та Другорядні вимоги застосовних загальних та під-
модулів. У разі виявлення невідповідностей повинна застосовуватись та ж сама процедура, що й 
під час планової перевірки. 

(iii) Орган сертифікації може заздалегідь повідомити виробника про намічений візит. Зазвичай, це 
повідомлення направляється не раніше ніж за 48 годин (2 робочих дні). У виняткових випадках, 
коли запропонована дата є неприйнятною для виробника (з медичних або будь-яких інших 
поважних причин), виробнику мають ще раз повідомити про проведення незапланованих 
перевірок. Виробник отримає письмове повідомлення, якщо перша запропонована дата перевірки 
не була прийнятною. Виробнику буде ще раз надіслано повідомлення за 48 годин до візиту. Якщо 
візит відміняється з неповажних причин, то дія сертифікату для всіх продуктів буде призупинена. 

5.1.2.3 Бонусна програма позапланових перевірок 

(i) Виробники можуть забажати взяти участь в бонусній програмі позапланових перевірок. Орган 
сертифікації має проінформувати виробника про таку можливість та запропонувати бонусну 
програму позапланових перевірок. 

(ii) У разі участі в бонусній програмі позапланових перевірок виробники будуть виключені з 10%, яких 
додатково перевіряють у позаплановому порядку. Однак щорічна перевірка буде проводитись 
без попередження за тими ж правилами, що наведені в пункті 5.1.2.2. Це дає органу сертифікації 
можливість зменшити збір за перевірку. (Дивись також опис бонусної програми позапланових 
перевірок у Загальних положеннях, Частина ІІІ). 

(iii) Перевірки за бонусною програмою завжди проводяться відповідно до повного Контрольного 
переліку стандарту "Комплексне забезпечення сільськогосподарського підприємства" (IFA) для 
відповідних загальних та під-модулів. 

(iv) На учасників бонусної програми позапланових перевірок не розповсюджується методологія 
модуля перевірки поза об'єктом. 

(v) Участь у бонусній програмі для позапланових перевірок реєструється в базі даних GLOBALG.A.P. 
як атрибут. 

(vi) В обґрунтованих обставинах (наприклад, при розслідуванні скарги) органи сертифікації 
зберігають право призначати позапланові перевірки протягом періоду дії сертифіката. 

(vii) Якщо виробник підлягає аудиту за будь-яким додатковим елементом, правила якого явно 
забороняють проведення позапланової перевірки, виробник не зможе стати учасником бонусної 
програми позапланових перевірок. 

5.2 Варіант 2 та Варіант 1 - Підприємство з кількома виробничими майданчиками з системою 
менеджменту якості 

a) Цей розділ стосується груп виробників та окремих виробників з декількома виробничими дільницями, 
які запровадили систему менеджменту якості, що відповідає вимогам вказаним у Загальних 
положеннях, Частина ІІ. 

b) Заявник несе відповідальність за те, що всі виробники та виробничі майданчики, які входять до сфери 
сертифікації, завжди відповідають сертифікаційним вимогам. 

c) Орган сертифікації перевіряє не всіх виробників або виробничі майданчики, а лише обрані. Таким 
чином, орган сертифікації не несе відповідальності за відповідність кожного виробника або 
виробничого майданчика (це сфера відповідальності виробника). Орган сертифікації має оцінити 
відповідність систем внутрішнього контролю заявника. 

d) Підсумкова оцінка має бути проведена перед виданням сертифіката (первинне оцінювання) та після 
цього щорічно (наступне оцінювання): 
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 Первинні оцінювання Наступні оцінювання 

Самоперевірка групи 
виробників та 
Варіанту 1 — 
Підприємства з 
кількома 
виробничими 
майданчиками з 
СМЯ 

1. Внутрішній аудит системи 
менеджменту якості 

2. Внутрішня перевірка кожного 
зареєстрованого виробника/виробничого 
майданчика та всіх об'єктів обробки 
продукту 

1. Внутрішній аудит системи менеджменту 
якості 

2. Внутрішня перевірка кожного 
зареєстрованого виробника/виробничого 
майданчика та всіх об'єктів обробки продукту 

Зовнішня перевірка 
органом 
сертифікації 

Перший візит 

1. Запланований аудит системи 
менеджменту якості + квадратний корінь 
від загального числа зареєстрованих 
центральних об'єктів обробки продукту, 
які працюють. 

2. Запланована перевірка (мінімум) 
кількості зареєстрованих 
виробників/виробничих майданчиків, яка 
дорівнює квадратному кореню від їхньої 
загальної кількості. 

Другий візит (нагляд) 

3. Наглядова перевірка (мінімум) 
кількості, що дорівнює 50 % квадратного 
кореня від кількості сертифікованих 
виробників/виробничих майданчиків 

Перший візит 

1. Запланований аудит системи 
менеджменту якості 

2. a) У разі наявності санкцій від 
попереднього нагляду: Перевірка (мінімум) 
кількості виробників/виробничих 
майданчиків, що дорівнює квадратному 
кореню від фактичної кількості 
зареєстрованих виробників/виробничих 
майданчиків; або 

2. b) У разі відсутності санкцій від 
попереднього нагляду: Перевірка (мінімум) 
такої кількості фактично зареєстрованих 
виробників/виробничих майданчиків, яка 
дорівнює квадратному кореню від їхньої 
загальної кількості, мінус кількість 
виробників/виробничих майданчиків, які були 
перевірені під час попередньої наглядової 
перевірки. 

Другий візит (нагляд) 

3. Наглядова перевірка (мінімум) кількості, 
що дорівнює 50 % квадратного кореня від 
фактичної кількості сертифікованих 
виробників/виробничих майданчиків 

Зовнішні перевірки 
обробки продуктів 
органом 
сертифікації 

Під час першого або другого візиту: 

У разі наявності лише одного центрального пункту обробки продуктів його необхідно 
щороку перевіряти під час роботи. 

У разі наявності більше одного центрального пункту обробки продуктів необхідно 
перевірити таку кількість центральних пунктів обробки продуктів, що працюють, яка 
дорівнює квадратному кореню від їхньої загальної кількості. 

Якщо продукти обробляються не централізовано, а в умовах фермерських господарств 
- членів виробника, це необхідно враховувати під час визначення вибірки виробників, які 
мають бути перевірені. 

Для аквакультури: кожний пункт обробки продуктів, який працює, завжди перевіряється 
раз на рік. 

Позапланові 
перевірки органом 
сертифікації системи 
менеджменту якості 

Додаткова позапланова перевірка системи перевірки якості 10 % власників 
сертифікатів. 

5.2.1 Внутрішнє оцінювання 

a)  Заявник має провести внутрішнє оцінювання всіх виробників та/або виробничих майданчиків, 
охоплюючи усі продукти та процеси в обсязі сертифікації для підтвердження та забезпечення 
відповідності вимогам сертифікації. 

b)  Внутрішнє оцінювання має відповідати вимогам зазначеним у Частині ІІ Загальних положень, розділи 
5 та 6, та включати наступне: 
(i)  Принаймні одне внутрішнє оцінювання системи менеджменту якості має бути проведене 

внутрішнім аудитором до першого аудиту органом сертифікації та після цього має проводитись 
щорічно. 
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(ii)  Принаймні одна внутрішня перевірка кожного зареєстрованого виробника, виробничого 
майданчика та пункту обробки продукції (ПОП) має бути виконана внутрішнім інспектором до 
першої перевірки органом сертифікації та після цього має проводитись щорічно. 

5.2.2 Аудит органом сертифікації системи менеджменту якості  

a)  Аудит (плановий та позаплановий) має виконуватись аудитором органу сертифікації (Дивись вимоги 
до аудитора органу сертифікації у Загальних положеннях, Частина ІІІ). 

b)  Аудит (плановий та позаплановий) має ґрунтуватись на Контрольному переліку системи менеджменту 
якості, що розміщений на веб-сайті GLOBALG.A.P. 

5.2.2.1 Планові аудити системи менеджменту якості 

Орган сертифікації має провести один запланований аудит системи менеджменту якості під час 
першого оцінювання, а потім проводити його щороку. 
Орган сертифікації має право ділити планові аудити на 2 етапи, які повинен проводити один і той 
самий аудитор: 
(i)  - Етап перевірки поза об'єктом: Цей етап складається з перевірки документації, надісланої до 

органу сертифікації системою менеджменту якості до перевірки, включаючи внутрішній аудит, 
внутрішній реєстр затверджених членів групи виробників/виробничих майданчиків, Декларацію 
щодо політики з безпечності харчових продуктів, оцінку ризиків, процедур згідно із Загальними 
положеннями, Частина ІІ, систему моніторингу залишків (частота, параметри, програма відбору 
зразків), звіти про аналіз залишків, ліцензії, перелік вжитих лікарських препаратів, перелік вжитих 
засобів захисту рослин, свідоцтво акредитації лабораторії та сертифікати або звіти про перевірку 
діяльності субпідрядників тощо. 

(ii)  Етап перевірки на об'єкті: Цей етап складається з перевірки на об'єкті решти пунктів Контрольного 
переліку для системи менеджменту якості, а також перевірки інформації, яку було оцінено під час 
перевірки поза об'єктом, а також перевірки роботи системи управління на майданчику (наприклад, 
внутрішні перевірки, відстежування, розділення та масовий баланс, центральний пункт обробки 
продуктів тощо). 

Мета використання двох етапів — скорочення часу перевірки на об'єкті, хоч загальний час перевірки 
не скорочується. 
Орган сертифікації вирішує, чи пропонувати клієнтам Етап перевірки за межами майданчика. Якщо 
орган сертифікації пропонує клієнтам Етап перевірки за межами майданчика, застосування цього 
етапу має узгоджуватися з кожною групою виробників/компанією. 
Група виробників/компанія має право не відправляти органу сертифікації документи, які той вимагає, 
якщо такі документи вважаються конфіденційними. У такому випадку відповідна інформація надається 
під час аудиту на об'єкті. 
(Дивись також опис Етапу перевірки поза об'єктом у Загальних положеннях, Частина ІІІ). 

5.2.2.2 Незаплановані аудити системи менеджменту якості 

(i) Орган сертифікації має щороку проводити додатковий незапланований аудит СМЯ мінімум 10 % 
сертифікованих груп виробників та підприємств з кількома виробничими майданчиками з СМЯ. 

(ii) З будь-якими виявленими порушеннями необхідно поводитися, як і у випадку запланованого 
аудиту. 

(iii) Орган сертифікації може повідомити власника сертифіката. Зазвичай про запланований візит 
повідомляють не раніше ніж за 48 годин (2 робочих дні). У виняткових випадках, коли 
запропонована дата є неприйнятною для власника сертифіката (з медичних або будь-яких інших 
поважних причин), власник сертифіката отримає ще одне повідомлення про незаплановану 
наглядову перевірку. Власник сертифіката отримає письмове повідомлення якщо перша дата 
перевірки не була прийнятною. Власнику сертифіката ще раз буде надіслано повідомлення за 48 
годин до візиту. Якщо візит відміняється з неповажних причин, то дія сертифікату для всіх 
продуктів буде призупинена. 

5.2.3 Перевірки виробника/виробничих майданчиків органом сертифікації 

a) Інспекція має виконуватись інспектором або аудитором органу сертифікації. 
b) Орган сертифікації під час всіх інспекцій повинен перевірити повний Контрольний перелік (Основні 

вимоги, Другорядні вимоги та Рекомендації) застосовних загальних та під-модулів. 
c) Перевірка обраних членів виробника або виробничих майданчиків повинна включати всі прийняті 

продукти, виробничі процеси та, за потреби, пункти обробки продуктів та адміністративні дільниці. 
d) Первинна або перша перевірка новим сертифікаційним органом: Перед виданням сертифіката 

необхідно перевірити щонайменше квадратний корінь (або ціле число, округлене в більший бік) від 
загальної кількості виробників/виробничих майданчиків в обсязі сертифіката. У період дії сертифікату 
проводиться наглядова перевірка (мінімум) 50% такої кількості сертифікованих виробників/виробничих 
майданчиків, яка дорівнює квадратному кореню від їхньої загальної кількості. 

e) Наступні перевірки: 
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(i) Орган сертифікації щороку проводить планові зовнішні перевірки кожної групи виробників та 
підприємств з кількома виробничими майданчиками. 

(ii) Перевірки, які проводяться у процесі сертифікації, необхідно поділити на 2 окремі візити, з метою 
підвищення надійності системи: 
• Аудит під час повторної сертифікації 
• Наглядові перевірки виробників 
Це не скорочує мінімальної кількості перевірок, що необхідні у процесі сертифікації. 

(iii) Кількість виробників/майданчиків, що перевіряються під час сертифікації, має дорівнювати 
квадратному кореню від поточної кількості виробників/виробничих майданчиків (об'єднаних у 
групи за типом виробництва). Половина (50%) квадратного кореня від кількості 
виробників/виробничих майданчиків має бути перевірена під час наглядових перевірок. 

(iv) Об'єм вибірки наступного регулярного планового аудиту органом сертифікації може бути 
скорочено до числа, яке дорівнює квадратному кореню від поточної кількості 
виробників/виробничих майданчиків мінус кількість виробників/виробничих майданчиків, які були 
включені до попередньої наглядової перевірки, у разі дотримання наступних умов: 
• У день проведення наглядової перевірки виробника/виробничого майданчика не було 

виявлено жодних невідповідностей. 
• Під час аудиту системи менеджменту якості не було виявлено нічого, що б викликало 

сумніви у надійності системи. 

Приклад 1: Під час первинного аудиту групи виробників, що складається з 50 членів, орган сертифікації має 
перевірити 8 членів групи (квадратний корінь з 50). Під час наступної наглядової інспекції буде перевірено 4 

(0,5 х 8) члена групи. Усього на протязі першого року буде перевірено 12 виробників. Наступного року, якщо 
під час попередніх 4 наглядових перевірок не було виявлено невідповідностей, орган сертифікації має 
перевірити 4 виробників під час аудиту для повторної сертифікації та пізніше ще 4 інших виробників під час 

наглядових перевірок. 

Приклад 2: У групі виробників, що складається з 5 членів, під час первинного аудиту мають бути перевірені 3 

виробника (квадратний корінь з 5), під час наступних наглядових перевірок мають бути перевірені ще 2 
виробника (0,5 х 3). Якщо наступного року кількість членів групи зменшиться до 4, та у разі відсутності 
невідповідностей, під час наступних наглядових перевірок має бути перевірений 1 виробник. 

Приклад 3: У групі з 62 членів після первинного аудиту кількість членів зросла (менш ніж на 10%) до 65. Під 

час первинного аудиту були перевірені 8 виробників (квадратний корінь від 62). При розрахунку розміру 
вибірки необхідно враховувати збільшення групи, отже, необхідно перевірити половину квадратного кореня 
від фактичної кількості виробників (65); тобто (0,5 х 9) 5 виробників. 

(v) Перед ухваленням рішення про сертифікацію протягом останніх 12 місяців має бути перевірена 
кількість виробників/виробничих ділянок, що дорівнює щонайменше квадратному кореню від 
загальної кількості виробників/виробничих ділянок. 

(vi) Органи сертифікації мають право збільшити розмір вибірки під час наглядових інспекцій за 
потреби з'ясувати, чи носить невідповідність, що була виявлена, системний характер. 

5.3 Строки проведення перевірок 

5.3.1 Первинні/перші перевірки 

Цей розділ стосується виробників, що хочуть отримати сертифікат вперше, або до виробників, що додають новий 
продукт до вже існуючого сертифіката GLOBALG.A.P. Коли виробник переходить від одного СО до іншого або із 
стандарту GLOBALG.A.P. IFA до еквівалентного затвердженого модифікованого Контрольного списку або схеми 
(чи навпаки), перевірка вважається не першою, а наступною. 

a) Перевірки неможливі, доки орган сертифікації не затвердив реєстрацію заявника. 
b) Кожний виробничий процес для продукту, який реєструється та приймається для сертифікації вперше, 

має бути перевірений повністю (необхідно перевірити всі відповідні Контрольні точки) до видачі 
сертифіката. 

c) Ще не зібрана продукція не може бути включена до сертифіката (тобто неможливо сертифікувати 
продукцію на майбутнє). 

d) Новий продукт може бути доданий до вже наявного сертифіката під час позапланової перевірки 
(Варіант 1 без системи менеджменту якості) або під час наглядової перевірки (Варіант 2/Варіант 1 із 
системою менеджменту якості; Дивись "Загальні положення", Частина ІІ, 11) за умови перевірки всіх 
застосовних Контрольних точок для цього продукту. 

e) Заявник повинен мати архівні записи від дати реєстрації або щонайменше за 3 місяці до дати першої 
інспекції, залежно від того, який термін довше, і орган сертифікації має перевірити їх 

f) Не можуть бути сертифіковані ті продукти, які зібрані/вбиті/оброблені до реєстрації GLOBALG.A.P. 
g) Записи, що відносяться до збору чи обробки продукту, які відбулися до реєстрації виробника у 

GLOBALG.A.P., не є дійсними. 
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5.3.2 Наступні перевірки 

a) Кожний виробничий процес для продукту, який реєструється та приймається для сертифікації, має 
повністю перевірятися щорічно (необхідно перевірити всі відповідні Контрольні точки) до видачі 
сертифіката. Це також стосується виробників, які змінили орган сертифікації. 

b) Наступна перевірка може бути проведена в будь-який час під час "вікна перевірок", яке триває 
протягом 8 місяців: від дати за 4 місяці до початкової дати припинення дії сертифіката, і (лише якщо 
ОС подовжує термін дії сертифіката в базі даних GLOBALG.A.P.) до дати, яка настане через 4 місяці 
після початкової дати припинення дії сертифіката. 

Приклад: Дата першої сертифікації: 14 лютого 2015 року (дата припинення дії сертифіката: 13 лютого 2016 
року). Друга інспекція може відбутися у будь-який час від 14 жовтня 2015 до 13 червня 2016, якщо дію 
сертифіката подовжено. 

c) Між двома інспекціями з метою повторної сертифікації має пройти щонайменше 6 місяців. 
 
6 ПРОЦЕС СЕРТИФІКАЦІЇ 

6.1 Невідповідності та порушення 

a) Невідповідність (щодо Контрольних точок): Другорядна вимога або Рекомендація у Контрольному 
переліку GLOBALG.A.P. не виконана згідно з Критерієм Відповідності. 

b) Порушення (правил сертифікації GLOBALG.A.P.): Порушено правило GLOBALG.A.P., яке необхідне 
для отримання сертифіката (Дивись 6.2) (наприклад, невідповідність однієї чи декількох Основних 
вимог або понад 5 % застосовних Другорядних вимог). 

c) Порушення договору: Порушення будь-яких договорів, пов'язаних із питаннями GLOBALG.A.P., які 
були підписані між органом сертифікації та виробником. 
Приклади порушень: Продаж продукції, що не відповідає законодавчим вимогам, надання виробником 
неправдивих відомостей стосовно сертифікації GLOBALG.A.P., неправомірне використання 
торговельної марки GLOBALG.A.P., невиконання платежів відповідно до умов контракту тощо. 

6.2 Вимоги до проходження та підтримки сертифікації GLOBALG.A.P. 

Документ “Контрольні точки та Критерії відповідності” складається з Контрольних точок 3-х типів: Основні вимоги, 
Другорядні вимоги та Рекомендації. Щоб отримати сертифікацію GLOBALG.A.P., необхідно дотримати наступні 
умови:  
Основні вимоги: Обов'язкова 100% відповідність усім застосовним Основним вимогам Контрольних точок СМЯ.  
Другорядні вимоги: Обов'язкова 95 % відповідність усім застосовним Другорядним вимогам Контрольних точок.  
Рекомендації: Мають рекомендаційний характер. Мінімальний процент відповідності не зазначений. 
Виробник має виконувати підписані угоди ("Субліцензійну та сертифікаційну угоду GLOBALG.A.P." та угоду про 
послуги органу сертифікації у їхній поточній версії) та вимоги, зазначені у Загальних положеннях в їхній поточній 
версії. 

6.2.1 Розрахунок відповідності Другорядних вимог 

a)  Для розрахунку використовується наступна формула: 

{ 

(Загальна кількість 
Контрольних точок 

Другорядних вимог для 
відповідного під-модулю) 

- 
(Кількість Контрольних 

точок Другорядних вимог, 
які не використовуються) 

} x 5 % 

(Загальний дозволений 
показник невідповідності 

Контрольних точок 
Другорядних вимог) 

наприклад: (модуль "Загальна сільськогосподарська діяльність" + модуль "Рослинництво" + під-
модуль "Фрукти та овочі": 122 - 52 NA) x 0,05 = 70 x 0,05 = 3,5. 

У цьому прикладі дозволена кількість невідповідних Контрольних точок Другорядних вимог є 3,5, що 
має бути округлено в меншій бік. Отже, цей виробник має право тільки на 3 невідповідні Контрольні 
точки Другорядних вимог. 

70 застосовних Контрольних точок Другорядних вимог - 3 невідповідних контрольних значення 
Другорядних вимог = 67. Це дає рівень відповідності 95,7 %, тоді, як якщо округлити в більший бік до 
4, це дасть рівень відповідності 94,2 %, що не відповідає правилам сертифікації. 

ПРИМІТКИ: Наприклад, результат 94,8 % не можна округлити до 95 % (дозволений рівень) 

b)  У будь-якому разі розрахунки, що показують відповідність (або невідповідність), мають бути наявні 
після перевірки. 

6.2.2 Застосовні Контрольні точки 

a)  Контрольні точки, що мають бути взяті до уваги для розрахунку рівня відповідності Основним та 
Другорядним вимогам, залежать від продукту та обсягу сертифікації. Заявник повинен забезпечити 
відповідність кожного окремого майданчика та продукту вимогам сертифікації. Таким чином, рівень 
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відповідності повинен розраховуватись з урахуванням усіх Контрольних точок для усіх майданчиків та 
продуктів. 

Приклад: Виробник, що намагається отримати сертифікацію щодо фруктів та овочів, повинен забезпечити 
відповідність 100% застосовним Основним вимогам та принаймні 95% застосовним Другорядним вимогам у 

таких модулях: "Загальна сільськогосподарська діяльність" (ЗСД), "Рослинництво" (Р) та "Фрукти та овочі" (ФО). 

Приклад 1: Виробник, що намагається отримати сертифікацію щодо сільськогосподарських культур для 
машинного збирання та молочного виробництва, повинен забезпечити відповідність 100% застосовним 
основним вимогам та 95% застосовним другорядним вимогам у наступних модулях:  
• Для сільськогосподарських культур для машинного збирання: Модулі "Загальна сільськогосподарська 

діяльність" (ЗСД), "Рослинництво" (Р) та "Сільськогосподарські культури для машинного збирання" (КМЗ) 
разом 

• Для молочного виробництва: Модулі "Загальна сільськогосподарська діяльність" (ЗСД), "Тваринництво" (Т), 

"Велика рогата худоба та вівці" (ВРХ) та "Молочне виробництво" (МВ) разом. 

Приклад 2: Виробник намагається отримати сертифікацію зеленої квасолі та троянд. Виявлена невідповідність 
до Основної вимоги у модулі "Квіти та декоративні рослини". Троянди не можуть бути сертифіковані. Зелена 
квасоля може бути сертифікована тільки якщо відповідний орган сертифікації підтвердить відсутність сумнівів у 

сумлінності виробника та надійності процесу виробництва в цілому, що пов'язані з невиконанням Основної 

вимоги в модулі "Квіти та декоративні рослини". 

Приклад 3: Виробник намагається отримати сертифікацію свиней та овочів. Виявлено невідповідність до однієї 
з Основних вимог модуля "Загальна сільськогосподарська діяльність" - ані свині, ані овочі не можуть бути 
сертифіковані. 

b) У випадку підприємств з кількома виробничими майданчиками без системи менеджменту якості 
рівень відповідності розраховується для всіх операцій, зазначених в одному Контрольному переліку. 
Будь-яка застосовна Контрольна точка спільна для усіх майданчиків повинна враховуватись для усіх 
майданчиків. 

c) У випадку підприємств з кількома виробничими майданчиками з системою менеджменту якості 
рівень відповідності розраховується по вибірці з виробничих майданчиків. Кожна виробнича дільниця 
повинна відповідати умовам сертифікації. Будь-яка Контрольна точка спільна для усіх майданчиків 
(наприклад, центральний склад хімікатів) має враховуватись для усіх майданчиків. 

d) Для групи виробників рівень відповідності розраховується за обраним виробником. Усі члени групи 
виробників повинні відповідати умовам сертифікації. Будь-яка Контрольна точка спільна для усіх 
виробників (наприклад, центральний склад хімікатів) має враховуватись для усіх виробників. 

6.3 Сертифікаційне рішення 

a) Орган сертифікації має ухвалити рішення про видачу сертифікату упродовж максимум 28 календарних 
днів після усунення будь-яких виявлених порушень. Якщо порушення не були виявлені під час 
проведення перевірки/аудиту, орган сертифікації має ухвалити рішення не пізніше, ніж упродовж 28 
днів після завершення перевірки/аудиту. 

b) Будь-які скарги та апеляції на рішення органу сертифікації обробляються згідно з внутрішньою 
процедурою органа сертифікації, про яку він має проінформувати своїх клієнтів. У разі відсутності 
адекватної реакції з боку органа сертифікації скарга може бути надіслана до Секретаріату 
GLOBALG.A.P. з використанням Бланку для інцидентів/скарг GLOBALG.A.P., яка доступна на веб-сайті 
GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org). 

c) Сертифікат відповідності стандарту "Безпека харчових продуктів" (FSS) може бути виданий на підставі 
результатів перевірки відповідної версії стандарту "Комплексне забезпечення сільськогосподарського 
підприємства" (IFA) у разі виконання 100 % застосовних Основних вимог та 95 % застосовних 
Другорядних вимог стандарту "Безпека харчових продуктів" (FSS). 

6.4 Санкції 

a) У разі виявлення порушення орган сертифікації має накласти санкції (попередження, призупинення 
або відміну), як зазначено у цьому розділі. 

b) Якщо надійним органом державного управління (в Україні таким органом є Держпродспоживслужба 
України) встановлений явний зв'язок між виробником та спалахом захворювань, сертифікація 
виробника призупиняється та виконується її перевірка. 

c) Виробники не можуть змінити орган сертифікації, поки всі порушення, які призвели до застосування 
відповідних санкцій, не будуть усунені належним чином. 

d) Тільки орган сертифікації або група виробників, на яку наклали санкції, можуть зняти його, за 
наявності достатніх та вчасно наданих доказів запровадження коригувальних заходів (візит інспектора 
або письмові/наочні докази). 

e) Якщо виробник отримав сертифікат відповідності стандартам "Комплексне забезпечення 
сільськогосподарського підприємства" (IFA) та "Безпека харчових продуктів" (FSS), то санкції 
застосовуються до обох сертифікатів, якщо причиною застосування санкцій було порушення вимог 
сертифікації за стандартом "Безпека харчових продуктів". 
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6.4.1  Попередження 

a) Попередження видається для усіх типів порушень, що виявлені (наприклад невідповідність вимогам 
Контрольних точок та Критеріїв відповідності (КТКВ), Загальних положень (ЗП) або вимогам контракту. 

b) Якщо порушення виявлено під час перевірки, виробник отримає попередження після закінчення 
перевірки. Це попередній звіт, який може бути скасовано органом сертифікації. 

c) Первинна перевірка: 
(i) Якщо окремий виробник або група виробників не дотримуються Основних вимог до Контрольних 

точок на 100% та Другорядних вимог на 95%, то через 28 днів після первинної перевірки, у базі 
даних GLOBALG.A.P. вказується статус "відкриті порушення". 

(ii) Якщо підстави попередження не будуть усунені впродовж трьох (3) місяців, то перед видачею 
сертифіката необхідно провести повну перевірку. 

d) Наступна перевірка: 
(i) Порушення мають бути усунені упродовж 28 календарних днів. 
(ii) У разі порушення умов договору, Загальних положень або Основних вимог орган сертифікації 

має вирішити, скільки часу він дасть виробнику для усунення цих порушень, перш ніж 
призупинить дію сертифікату. Цей період не може перевищувати 28 днів та може бути скорочений 
відповідно до ступеня небезпеки порушення для працівників, довкілля та споживачів. Дію 
сертифікату необхідно негайно призупинити у разі наявності серйозної загрози безпеці харчових 
продуктів, безпеці працівників, довкілля, споживачів та/або якості продукту (наприклад, продаж 
несертифікованих продуктів як сертифікованих). Про це повідомлять офіційним 
попереджувальним листом. 

6.4.2 Призупинення операцій з продуктом 

a) Якщо причина попередження не буде усунена впродовж вказаного терміну (максимум 28 днів), орган 
сертифікації або група виробників має негайно заборонити даному виробнику операції з продуктом. 

b) Орган сертифікації має право скасувати призупинення операцій з продуктом, що було накладено ним. 
c) Група виробників має право скасувати призупинення операцій з продуктом, що було накладено нею 

стосовно її члена. 
d) Дія сертифікату може бути припинена для одного, кількох або всіх продуктів, що охоплені 

сертифікатом. 
e) Операції з продуктом не можуть бути частково призупинені стосовно окремого виробника 

(підприємство з одним чи кількома виробничими майданчиками), тобто призупинення має стосуватись 
усього обсягу даного продукту 

f) У разі застосування призупинення орган сертифікації/група виробників мають визначити термін 
усунення порушень (не більше 12 місяців). 

g) Впродовж періоду призупинення виробник не має права використовувати логотип/торговельну марку 
GLOBALG.A.P., ліцензію/сертифікат або будь-який інший тип документа, що будь-яким чином 
пов'язаний з GLOBALG.A.P., стосовно продукту, що призупинено. 

h) Якщо виробник повідомляє орган сертифікації про усунення порушень до закінчення визначеного 
терміну, відповідні санкції можуть бути скасовані після вивчення доказів усунення порушення, наданих 
виробником. Вивчення має проводитись на об'єкті чи поза об'єктом. У разі вивчення шляхом планової 
чи позапланової інспекції на об'єкті це може бути як повна інспекція, так і тільки перевірка наданих 
доказів усунення порушень. 

i) Якщо причина призупинення дії не буде усунена впродовж зазначеного періоду, сертифікат 
анулюється. 

j) Призупинення дії сертифікату продовжується доти, доки орган сертифікації або група виробників не 
скасує призупинення або не анулює сертифікат. 

6.4.2.1 Призупинення операцій з продуктом за власної ініціативи 

(i) Виробник або група виробників може добровільно просити відповідний орган сертифікації 
призупинити дію сертифікату стосовно одного, декількох або усіх продуктів, що охоплені 
сертифікатом (якщо орган сертифікації не наклав вже таке санкції). Це може трапитись у разі, 
якщо виробник має труднощі з забезпеченням відповідності стандарту та потребує часу для 
усунення невідповідностей. 

(ii) Таке призупинення не відкладає дату поновлення сертифікату, а також не звільняє виробника від 
сплати реєстраційного та інших застосовних зборів. 

(iii) Кінцевий термін усунення порушень визначається виробником/групою виробників та 
погоджується з відповідним органом сертифікації. 

(iv) Те ж саме відноситься і до членів групи виробників, що просять відповідну групу тимчасово 
призупинити операції з їхнім продуктом. Так само, кінцевий термін усунення невідповідностей 
встановлюється виробником та узгоджується з системою менеджменту якості відповідної групи 
виробників. 

(v) У базі даних GLOBALG.A.P. для цих продуктів буде встановлений статус "призупинено з власної 
ініціативи виробника". 
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6.4.3 Скасування 

a) Контракт скасовується, якщо: 
(i) Орган сертифікації знаходить докази, що підтверджують шахрайство та/або бракує доказів щодо 

дотримання вимог GLOBALG.A.P. або 
(ii) Виробник/група виробників не здатен (-на) надати докази впровадження ефективних 

коригувальних заходів до закінчення терміну призупинення дії сертифікату, що встановлений 
органом сертифікації/групою виробників 

b) У разі скасування контракту повністю забороняється використання (для всіх продуктів, всіх 
майданчиків) логотипу/торговельної марки, ліцензії/сертифіката GLOBALG.A.P., або будь-яких 
пристроїв чи документів, які можуть бути пов'язані із GLOBALG.A.P. 

c) Виробникам, сертифікат яких було скасовано, забороняється подавати заяву на отримання 
сертифікату GLOBALG.A.P. упродовж 12 місяців з дати скасування. 

6.5 Повідомлення та апеляції 

a) Виробник повинен або усунути порушення, або направити в орган сертифікації письмову апеляцію з 
поясненням її причин. 

b) Якщо порушення не усунені у відповідний термін, застосовується більш суворе санкції. 

6.6 Накладення санкцій на органи сертифікації 

а) GLOBALG.A.P. залишає за собою право накладати санкції на органи сертифікації, базуючись на 
свідоцтвах невиконання порядку або положень "Ліцензійна та сертифікаційна угода GLOBALG.A.P.", 
що підписана між GLOBALG.A.P. та органом сертифікації (Дивись "Загальні положення", Частина ІІІ). 

6.7 Сертифікат та цикл сертифікації GLOBALG.A.P. 

a) Сертифікат GLOBALG.A.P. може бути виданий тільки заявнику — Суб’єкту господарювання. 
b) За бажанням, у сертифікаті можна вказати ім'я трейдера, але з наступним застереженням: "Можна 

продавати виключно через XYZ". 
c) Сертифікат не можна передавати від одного Суб’єкту господарювання іншому у випадку зміни 

Суб’єкту господарювання - власника виробничого майданчика. У цьому випадку проводиться повна 
перевірка відповідно до правил наступної перевірки. Новий Суб’єкт господарювання має отримати 
новий номер GLOBALG.A.P. (GGN). 

d) Сертифікаційний цикл триває 12 місяців та може бути обмежений різними санкціїми або подовжений. 
e) Сертифікат відповідності стандарту "Безпека харчових продуктів" версії 5 може бути виданий за 

результатами перевірки стандарту "Комплексне забезпечення сільськогосподарського підприємства" 
(IFA) версії 5. 

6.7.1 Інформація, що міститься у сертифікаті 

a) Паперовий сертифікат, виданий органом сертифікації, має відповідати доступним зразкам, 
представленим в Додатку І.3. Його формат може відрізнятися, але має включати ту ж саму 
інформацію. 

b) На момент видачі інформація в паперовому сертифікаті має збігатися із інформацією, зазначеною в 
базі даних GLOBALG.A.P. для конкретного унікального номера GLOBALG.A.P. (GGN). 

c) Сфера сертифікації має бути чітко визначена в сертифікаті. 
d) Дата ухвалення рішення про сертифікацію: Дата, коли орган сертифікації ухвалює рішення про 

сертифікацію після усунення всіх порушень (наприклад, 8 лютого 2015 р.). 
e) Дійсний з: 

(i) Первинна сертифікація: Перша дата терміну дії сертифікату — дата ухвалення органом 
сертифікації рішення про сертифікацію (наприклад, 8 лютого 2016 р.). 

(ii) Наступні сертифікації: Дата "дійсний з" у наступних сертифікатах завжди збігається з датою 
"дійсний з" першого сертифікату (наприклад, 8 лютого 2016 р., 8 лютого 2017 р. тощо), за 
виключенням випадку, коли рішення про сертифікацію прийняте після вичерпання терміну дії 
попереднього сертифікату. У цьому випадку дата "дійсний з" має збігатися з датою ухвалення 
рішення про сертифікацію (наприклад, дата "дійсний до" попереднього сертифікату: 7 лютого 
2016 р.; дата ухвалення рішення про сертифікацію: 25 лютого 2016 р.; дата "дійсний з" 25 лютого 
2016 р.; дата "дійсний до": 7 лютого 2017 р.). 

(iii) Якщо в період дії сертифікату буде доданий новий продукт, то сертифікаційний цикл (дійсний з – 
дійсний до) залишиться без змін. Якщо орган сертифікації хоче вказати, що новий доданий 
продукт був сертифікований та доданий пізніше первісної дати початку дії сертифікату, то на 
паперовому сертифікаті можна вказати дату початку дії для кожного продукту. Така інформація 
зазначається добровільно та є додатковою, наприклад: Сертифікат, у якому вказані апельсини, 
дійсний від 1 січня 2016 р. Помідори були додані 1 березня 2016 р. Первісна дата дії сертифікату 
"1 січня 2016 р." залишається незмінною. На паперовому сертифікаті для помідорів можна 
вказати "дійсний з 1 березня 2016 р.". 
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f) Дійсний до: 
(i) Первинна сертифікація: Буде дійсним упродовж 1 року за вирахуванням одного дня. Орган 

сертифікації може скоротити сертифікаційний цикл та термін дії, але не може його продовжити. 
(ii) Наступні сертифікації: Термін дійсності наступного сертифікату завжди базується на даті "дійсний 

до" першого сертифікату (наприклад, 7 лютого 2016 р., 7 лютого 2017 р. тощо). 
g) Якщо різні продукти виробника сертифікують різні органи сертифікації, то сертифікати можуть мати 

різні сертифікаційні цикли (дійсний з — дійсний до). 
h) Якщо виробник пройшов комбіновану сертифікацію за стандартами "Комплексне забезпечення 

сільськогосподарського підприємства" (IFA) версія 5 та "Безпека харчових продуктів" (FSS) версія 5, то 
дати "дійсний до" обох сертифікатів мають збігатися. 

6.7.2 Подовження терміну дії сертифікату 

a) Термін дії сертифікату може бути подовжено більш ніж на 12 місяців (не більше ніж на 4 місяці) тільки 
за наявності поважної причини, яка має бути вказана. Поважними вважаються лише наступні причини: 
(i) Орган сертифікації хоче призначити перевірку на майданчику/аудиту після закінчення терміну дії 

сертифікату, щоб перевірити певну частину виробничого процесу, тому що він її не побачив під 
час попередніх перевірок/аудиту, оскільки такий процес вважається дуже ризикованим щодо 
безпеки продукту, або щоб побачити новий доданий товар, процес, або нового чи особливого 
члена групи виробників. 

(ii) Орган сертифікації має подовжити термін дії деяких сертифікатів через обмеження ресурсів. 
(iii) Орган сертифікації не мав можливості провести перевірку на майданчику/аудит та/або виробник 

не зміг прийняти представників органу сертифікації для проведення перевірки/аудиту через 
виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), наприклад, через природні катастрофи, 
політичну нестабільність у регіоні, епідемії або неспроможність виробника з медичних причин. 

b) За запитом виробника орган сертифікації, що видав сертифікат, термін дії якого було продовжено, 
знову включить продукт до бази даних GLOBALG.A.P. на повний наступний цикл упродовж 
оригінального терміну дії сертифікату. 

c) Необхідно повністю сплатити реєстраційний збір за наступний цикл. 
d) У період продовження терміну дії необхідно провести повторну перевірку виробника. 
e) Виробник не може змінити орган сертифікації під час циклу, що починається, після того, упродовж 

якого було подовжено термін дії. 
f) Якщо закінчився термін дії сертифікату, який не було продовжено та який не був повторно прийнятий, 

а наступна інспекція (яку буде проводити той самий орган сертифікації ) відбудеться менше, ніж через 
12 місяців після закінчення терміну дії, необхідно розпочати новий цикл сертифікації. Старий цикл 
буде відновлено шляхом встановлення тієї ж дати "дійсний до", що й раніше. Цикл зберігається у разі 
продовження терміну дії сертифікату. Втім, якщо термін дії сертифікату сплив більше 12 місяців тому, 
орган сертифікації  має застосовувати правила первинної (першої) перевірки. 

6.7.3 Збереження дійсності сертифікату GLOBALG.A.P. 

a) Реєстрація виробника та запропонованих продуктів за відповідними сферами діяльності має 
підтверджуватись органом сертифікації щорічно до закінчення терміну дії сертифікату, з виконанням 
усіх умов, що зазначено у розділах 4.2 та 4.3. 

b) Інспектор виконує процедуру перевірки за контрольним переліком та верифікації щорічно. 

7 КОНСУЛЬТАНТИ СІЛЬСЬКОГОCПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

a) У процесі проведення та збереження сертифікації виробники/групи виробників можуть користуватися 
послугами консультантів. Такими консультантами можуть бути ліцензовані консультанти 
GLOBALG.A.P. Перелік консультантів цієї мережі, що пройшли індивідуальну підготовку, можна знайти 
на веб-сайті: http://www.farmassurer.org/. 

b) Ці консультанти мають інформацію з перших рук про систему GLOBALG.A.P. та про найновіші 
розробки. 
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8 СКОРОЧЕННЯ ТА ДЖЕРЕЛА 

8.1 Скорочення 

ОА Орган акредитації Р Модуль "Рослинництво" у IFA 

КВ Критерій відповідності ЛП Ланцюжки постачання 

КТ Контрольна точка КТКВ Контрольні точки та Критерії відповідності 

IFA 
Комплексне забезпечення 
сільськогосподарського підприємства 

HACCP 
Система аналізу небезпечних факторів та 
контролю у критичних точках 

НТРГ Національна технічна робоча група ТК Технічний комітет 

КОС Комітет органу сертифікації IAF Міжнародний форум з акредитації 

БУ Багатостороння угода EA Європейська асоціація з акредитації 

КП Контрольний перелік СМЯ Система менеджменту якості 

ЕКП Еквівалентний Контрольний перелік GFSI 
Глобальна ініціатива з безпечності харчових 
продуктів 

IPRO Програма забезпечення надійності CIPRO Програма забезпечення цілісності сертифікації 

ВК Виробництво комбікормів ПОП Пункт обробки продукту 

FSS 
Стандарт "Безпечність харчових 
продуктів" 

СМ Садивний (посадковий) матеріал 

PSS Стандарт "Безпечність виробництва"  НТКП ""Національне тлумачення Керівних положень"" 

ОС Орган сертифікації   

8.2 Нормативні документи 

a) ISO/IEC 17065 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію продукції, 
процесів та послуг 

b) ISO/IEC 17020 Загальні критерії щодо діяльності органів різного типу, що здійснюють перевірки 
c) ISO/IEC 17025 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій 
d) ISO/IEC 17011 Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання 

відповідності 
e) ISO 19011 Настанова щодо здійснення аудитів систем менеджменту якості та/або довкілля 
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ДОДАТОК І.1 ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ТА ЛОГОТИПУ GLOBALG.A.P. 

GLOBALG.A.P. є власником торговельної марки GLOBALG.A.P., тобто слова GLOBALG.A.P., повного логотипу 
GLOBALG.A.P. та логотипу у формі букви G, які разом іменуються "Торгова марка GLOBALG.A.P." 

"QR-код з логотипом" відноситься до зовнішніх логотипів швидкого реагування, якими володіє GLOBALG.A.P., і 
наведений у цьому Додатку І.1, пункт 2.ііі. 

Очікується, що орган сертифікації буде завжди стежити за використанням виробниками торгової марки 
GLOBALG.A.P. та QR-коду з логотипом. Порушення цих правил може призвести до застосування санкцій. 

Продукти, що походять від сертифікованих операцій, не повинні маркуватись чи описуватись таким чином, який 
вказує на відповідність специфічним критеріям безпеки харчових продуктів. 

1 ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ТА QR-КОД З ЛОГОТИПОМ GLOBALG.A.P. 

(i) Видача сертифікату дає виробнику/компанії право використовувати торгову марку та, у разі 
необхідності, QR-код з логотипом для розподілення та розміщення своїх продуктів на ринку 
виключно в тому обсязі, у якому вони були зареєстровані органом сертифікації, та за умови, що 
вони були виготовлені, оброблені або продаються на виробничих дільницях або в місцях, які були 
зареєстровані органом сертифікації та повністю відповідають вимогам стандарту. 

(ii) Виробник має використовувати торгову марку та/або QR-код з логотипом тільки для продуктів, які 
відповідають вимогам системи GLOBALG.A.P. Якщо сертифікований виробник, що не бере участь 
у програмі добровільного членства GLOBALG.A.P., використовує логотип GLOBALG.A.P. та/або 
логотип у формі літери G, він не має розміщувати свій номер GGN поряд з логотипом. 

(iii) Торгову марку GLOBALG.A.P. не можна наносити на продукт, пакування продуктів, які призначені 
для споживання людьми, або в точці продажу, де вона буде безпосередньо пов'язуватися із 
окремими продуктами. 

(iv) QR-код з логотипом можна наносити на продукт, пакування продуктів, які призначені для 
споживання людьми, або на точки продажу, де він буде безпосередньо пов'язуватися із 
сертифікованими продуктами. 

(v) Виробники можуть зазначати торгові марки GLOBALG.A.P. на піддонах виключно із продуктами, 
що мають сертифікат GLOBALG.A.P. і не з'являться в точках продажу. 

(vi) Виробники із сертифікатом GLOBALG.A.P. можуть використовувати торгову марку GLOBALG.A.P. 
та QR-код з логотипом для міжкорпоративних комунікацій та в цілях відстежування, розділення 
або ідентифікації на виробничому майданчику. 

(vii) Підприємства роздрібної торгівлі, виробники та інші організації з добровільним членством 
GLOBALG.A.P. мають право використовувати торговельну марку у рекламній друкованій 
продукції, веб-сайтах, флаєрах, візитних картках, обладнанні та на електронних дисплеях (вона 
не має розміщуватись як маркування, безпосередньо пов'язане з сертифікованим продуктом) та у 
міжкорпоративних комунікаціях. 

(viii)  Затверджені GLOBALG.A.P. органи сертифікації мають право використовувати у 
міжкорпоративних комунікаціях торговельну марку у рекламних матеріалах, безпосередньо 
пов'язаних з їхньою сертифікаційною діяльністю та на виданих ними сертифікатах. Також вони 
мають право використовувати QR-код з логотипом на виданих ними сертифікатах GLOBALG.A.P. 

(ix)  Торгову марку GLOBALG.A.P. не можна використовувати на рекламних товарах, будь-якому одязі 
або аксесуарах, сумках або предметах особистої гігієни. 

(x)  Торгова марка GLOBALG.A.P. може використовуватися на кормах, сертифікованих за стандартом 
"Виробництво комбікормів" (ВК), на сертифікованих GLOBALG.A.P. посадкових матеріалах, на 
сертифікованій за стандартом "IFA" сировині аквакультури (наприклад: ікринки, молодь тощо), а 
також на сертифікованій за стандартом "IFA" сировині тваринництва (наприклад, курчата), які 
використовуються як сировина для виробництва кінцевих продуктів (згідно зі списком продуктів 
GLOBALG.A.P.), що не призначені для продажу кінцевим споживачам і не з’являться у точках 
продажу кінцевим споживачам. 

2 СПЕЦИФІКАЦІЇ 

(i) Виробник повинен використовувати торговельну марку та, якщо застосовно, логотип 
GLOBALG.A.P. з Скан-кодом у такому вигляді, як він представлений GLOBALG.A.P. та не може 
змінювати, модифікувати або викривляти його у будь-який спосіб. Втім, виробник може розробити 
власний логотип та вбудувати у нього QR-код. 
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(ii) Логотип GLOBALG.A.P. завжди отримується від Секретаріату GLOBALG.A.P. Це забезпечує 

точність корпоративного кольору та формату (Дивись нижче): 

 

GLOBALG.A.P. 
(iii) Логотипи з Скан-кодом GLOBALG.A.P. (більше варіантів на веб-сайті http://www.globalgap.org): 

 

(iv) Вбудований QR-код може містити наступну інформацію: 
•  Номер GLOBALG.A.P. (GGN) виробника або компанії, яка наносила етикетку на продукт. 
•  Посилання на сайт перевірки номерів GLOBALG.A.P. (GGN), який пов'язаний із базою даних 

GLOBALG.A.P. 
•  Посилання на сайт бази даних GLOBALG.A.P. 
•  Номер партії продукту. 
•  Посилання на веб-сайт виробника. 
•  Комбінація всього вищезазначеного. 
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3 Номер GLOBALG.A.P. (GGN) 

(i) Номер GLOBALG.A.P. (GGN) є комбінацією префікса GGN та номера з 13 цифр без торгової марки 
GLOBALG.A.P., він є унікальним для кожного виробника та будь-якого іншого Суб’єкта 
господарювання в системі GLOBALG.A.P. Для цього номера GLOBAL.G.A.P. необхідна наявність 
Глобальних номерів розташування (GLN), які можна придбати в місцевій організації GS1 
(www.gs1.org), або, у разі їхньої відсутності, GLOBALG.A.P. призначає свій власний тимчасовий GLN. 
Будь ласка, зверніть увагу на обмеження GGN, він не еквівалентний номеру GLN, оскільки, з технічної 
точки зору, він є похідним GLN від єдиного номера GLN, яким володіє GLOBALG.A.P. 

(ii) Номер GGN визначає зареєстрованого або сертифікованого виробника та має використовуватись, як 
зазначено в КТКВ. Його не можна використовувати на етикетках несертифікованих продуктів. Номер 
GGN (наприклад GGN_1234567890123) можна наносити на продукт, пакування продуктів, які 
призначені для споживання людьми, або у точках продажу, де він буде безпосередньо пов'язуватися 
із сертифікованими продуктами. Номер GGN має використовуватись тільки у документах 
купівлі/продажу сертифікованих продуктів. Якщо у документах купівлі/продажу є як сертифіковані, так і 
несертифіковані продукти, сертифіковані продукти мають бути ясно позначені згідно з вимогами 
відповідних Контрольних точок та Критеріїв відповідності модуля "Загальна сільськогосподарська 
діяльність" 

(iii) Суб’єкт господарювання, що наносить номер GGN, має бути власником дійсного сертифікату 
GLOBALG.A.P. IFA, ВК, ЛП, СМ, або еквівалентного сертифікату стандарта/схеми. 

(iv) Номер GGN може використовуватися (конвертуватися) у цифрових кодах, наприклад штрих-кодах, 
номерах EAN, стандартних Бар-кодах або Бар-кодах у форматі логотипу GLOBALG.A.P. тощо. Однак 
коли Контрольні точки та Критерії відповідності вимагають включення GGN до етикетки продукту 
та/або документів про правочин, GGN має бути представлено у форматі, який може бути прочитано 
людиною. 

(v) У разі розірвання "Субліцензійної та сертифікаційної угоди GLOBALG.A.P." право виробника 
використовувати статус GLOBALG.A.P., у тому числі торговельну марку, GGN або логотип з Скан-
кодом, анулюється негайно. 

(vi) Номер GGN може використовуватись лише у зв'язку з системою GLOBALG.A.P. 
(vii) У разі виникнення потреби визначити організацію в інших контекстах чи з іншою метою організація 

може звернутися за своїм власним номером GLN та повідомити цей номер GLOBALG.A.P., яка 
зареєструє організацію під її власним номером та відкликає номер GGN. Номер GLN замінює номер 
GGN у системі GLOBALG.A.P. 

4 ЕТИКЕТКА З GGN 

(i) Виробники та компанії сертифіковані згідно з якимось модулем зі стандарту GLOBALG.A.P. "Комплексне 
забезпечення сільськогосподарського підприємства" (IFA) (наприклад, "Аквакультури" або "Квіти та 
декоративні рослини") та для "Ланцюжки Постачання" не отримують автоматичного права на 
використання етикетки з GGN. 

(ii) Етикетка з GGN може використовуватись компаніями, сертифікованими згідно зі стандартом 
GLOBALG.A.P. "Комплексне забезпечення сільськогосподарського підприємства" (IFA) та для Ланцюжків 
Постачання тільки на основі окремої ліцензійної угоди. Виробники та компанії мають подати заяву на 
використання етикетки до info@ggn.org. 

(iii) Затверджена "Етикетка з GGN для сертифікованих Аквакультур": 
(iv) Затверджена "Етикетка з GGN для сертифікованих Декоративних рослин": 
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ДОДАТОК І.2 ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ GLOBALG.A.P. 

1  ТИПИ НЕОБХІДНИХ ОСНОВНИХ ДАНИХ 

Орган сертифікації має зафіксувати наступні дані та відповідним чином оновити базу даних GLOBALG.A.P. (згідно 
з вимогами поточної інструкції щодо роботи з базою даних). 

1.1 Інформація про компанію та її розташування 
1.2 Інформація про виробничі майданчики/пункти обробки продукції 
1.3 Інформація про продукт 

Ця інформація повинна оновлюватись після будь-яких змін та не пізніше повторного затвердження продукту для 
наступного циклу сертифікації та/або повторної сертифікації. 

1.1 Реквізити Суб’єкту господарювання 

Наступна інформація стосовно компанії (групи виробників, окремого виробника — власника сертифікату або 
виробника — члена групи виробників) необхідна для надання кожному виробнику унікального номера в системі 
GLOBALG.A.P. (GGN). 

1.1.1 Суб’єкт господарювання 

(i) Назва Суб’єкту господарювання 
(ii) Контактні дані:  Вулиця та номер дому або доступна інформація для визначення розташування 

виробника 
(iii) Контактні дані:  Поштова адреса 
(iv) Поштовий індекс 
(v) Місто 
(vi) Район або Область 
(vii) Країна 
(viii) Телефонний номер (якщо є) 
(ix) Номер факсу (якщо є) 
(x) Адреса електронної пошти (якщо є) 
(xi) Глобальний номер розташування (GLN) (якщо є) 
(xii) Юридична реєстрація в країні, якщо це передбачено Національним тлумаченням керівних положень. 

Цей номер використовується виключно для внутрішньої перевірки та уникнення повторної реєстрації 
(наприклад, ідентифікаційний податковий номер, реєстраційний номер платника ПДВ, номер 
виробника тощо) 

(xiii) Попередній номер GLOBALG.A.P. (GGN) 
(xiv) Північна/південна широта та східна/західна довгота або інші форми геопросторових даних, які 

визначені та яких вимагає GLOBALG.A.P. Мінімальний рівень точності введених даних має бути +/-10 
м. Якщо виробник вирішить вказати цю інформацію, рівень точності для учасників ринку буде 10 м, 
для громадськості — 1000 м. 

1.1.2 Контактна особа (відповідальний працівник Суб’єкту господарювання) 

Необхідна наступна інформація про співробітника компанії, що несе юридичну відповідальність у рамках Суб’єкту 
господарювання. 

(i) Посада 
(ii) Ім'я 
(iii) Прізвище 
(iv) Телефонний номер (якщо є) 
(v) Номер факсу (якщо є) 
(vi) Адреса електронної пошти (якщо є) 

1.2 Інформація стосовно виробничих майданчиків/пунктів обробки продукції 

Необхідна наступна інформація стосовно виробничих майданчиків або пунктів обробки продукції (ПОП) компанії, 
що сертифікується. Ця інформація обов'язкова для сертифікації підприємств з кількома виробничими 
майданчиками. Інформація про пункти обробки продукції (ПОП) обов'язкова для операцій з обробки продукції, що 
знаходяться у власності зареєстрованого виробника. 
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1.2.1 Виробничі майданчики та/або пункти обробки продукції (ПОП) 

(i) Назва компанії закладу обробки продукції (якщо це субпідрядник)/назва виробничого майданчика 
(ii) Контактні дані:  Вулиця та номер дому або доступна інформація що описує розташування виробничого 

майданчика/пункту обробки продукції 
(iii) Контактні дані:  Поштова адреса 
(iv) Поштовий індекс 
(v) Місто 
(vi) Країна 
(vii) Телефонний номер (якщо є) 
(viii) Номер факсу (якщо є) 
(ix) Адреса електронної пошти (якщо є) 
(x) під-GLN (якщо є, добровільно) 
(xi) Північна/південна широта та східна/західна довгота або інші форми геопросторових даних 

майданчика/об'єкта за наявності надаються обов'язково. 
Мінімальний рівень точності введених даних має бути +/-10 м. Якщо виробник вирішить 
демонструвати ці дані учасникам ринку та громадськості, рівень точності буде 10 м. 

(xii) Продукти, що виробляються на кожному виробничому майданчику або обробляються на кожному 
пункті обробки, за наявності їх у базі даних GLOBALG.A.P. 

1.3 Інформація про продукт 

Ці дані надають більш детальну інформацію про продукт, що сертифікується, та мають використовуватись у 
рахунках-фактурах, що виставляються виробнику. Ця інформація має оновлюватись у разі виявлення змін під час 
зовнішніх інспекцій. 

a) Продукт (-и) 
b) Паралельне виробництво/власність на продукт 
c) Діяльність субпідрядників 
d) Інформація про обсяги (на основі вимог щодо обліку) 

(i) Рослинництво: Щорічна площа, що обробляється (га), за бажанням: орієнтовна урожайність 
кожного продукту. Розмір реєстраційного збору виробника визначається за зареєстрованій у базі 
даних GLOBALG.A.P. площі, що обробляється, поділеній на 2 категорії: Культури закритого чи 
відкритого ґрунту. Для багаторічних культур при розрахунку реєстраційного збору враховується 
виробнича площа, тобто наприклад молоді, не плодоносні фруктові дерева не враховуються. 
Аналогічно, у випадку декоративних рослин, наприклад новорічних ялинок, реєстраційний збір 
стосується тільки тієї площі, на якій вони будуть збиратися у рік дії сертифікату. Для отримання 
інформації про усю площу, що культивується, виробнича площа, з якої має бути зібраний врожай, 
реєструється як "Перший врожай", а площа, з якої врожай не буде збиратись, — як "Майбутній 
врожай". 

(ii) Тваринництво: Річний обсяг виробництва (жива вага у метричних тоннах) по кожному продукту 
(iii) Аквакультури: Річний обсяг виробництва (тонни), що реєструється у базі даних, – максимальна 

розрахункова жива вага у метричних тоннах на момент збору врожаю у рибному господарстві під 
час першої перевірки, та дійсна жива вага у метричних тонах врожаю, що зібрано у рибному 
господарстві за попередні 12 місяців, під час другої та наступних перевірок. А також орієнтовна 
кількість організмів, що реєструються як маточне стадо/молодь для внутрішнього розмноження 

(iv) Виробництво комбікормів: Річний обсяг виробництва (тонн) 
(v) Садивний (посадковий) матеріал: Річна площа під виробництво (га) 

e) Варіант (1, 2, 3 та/або 4 для кожного продукту) 
f) Назва схеми (у випадку еквівалентної схеми) для кожного продукту 
g) Орган/органи сертифікації для кожного продукту 
h) Країна призначення (можливо вказати групу країн, наприклад, Європейський Союз) 
i) Участь у бонусній програмі позапланових перевірок 
j) Особливі вимоги Комплексного забезпечення фермерського господарства: 

(i) Рослинництво: Культури закритого чи відкритого ґрунту. 
(ii) Рослинництво: Перший врожай (перша культура) на площі впродовж циклу сертифікації або 

наступний врожай (наступна культура) тієї ж самої або іншої культури на тій же площі впродовж 
циклу сертифікації 

(iii) Для фруктів та овочів: Виключення врожаю, якщо це не застосовне до продукту  
(iv) Для фруктів та овочів: Виключення обробки продукції, якщо це не застосовне до продукту  
(v) Для фруктів та овочів: Номер (-и) GGN сертифікованого (-их) виробника (-ів) — субпідрядника (-

ів) з обробки продукції (якщо застосовне) 
(vi) Для фруктів та овочів: Якщо виконується обробка продукції, виробник має вказати, чи 

виконується пакування цього продукту для інших сертифікованих та несертифікованих 
виробників. 

(vii) Для чаю: До бази даних GLOBALG.A.P. необхідно внести номери GGN пунктів переробки, що 
вказані у сертифікаті Ланцюга постачання, як тільки вони стануть відомі виробнику, повідомити 
про них орган сертифікації та оновлювати в разі змін. 
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(viii) Для тваринництва та аквакультури: Інформація про постачання кормів (внутрішнє чи зовнішнє). 
До бази даних GLOBALG.A.P. необхідно внести номери GGN виробників комбікормів; навіть якщо 
GGN той самий (для виробничих комплексів). Якщо постачальник комбікормів не має GGN, 
замість нього вносяться назва постачальника та схема акредитації, що використовується. 

(ix) Для тваринництва: До бази даних GLOBALG.A.P. необхідно внести номер GGN перевізника (-ів) 
(за наявності). 

(x) Для аквакультури: Додаткові придбання молоді (ікра/мальки) та маточного стада. До бази даних 
GLOBALG.A.P. необхідно внести GGN постачальника молоді та маточного стада, а також 
орієнтовну кількість організмів. 

(xi) Для аквакультури: Включення діяльності після вилову продукту (якщо застосовне). До бази даних 
GLOBALG.A.P. необхідно внести розрахунковий річний обсяг сертифікованої продукції в тоннах. 
Для першої перевірки реєструється розрахунковий річний обсяг (в метричних тоннах), для другої 
та наступних перевірок вноситься дійсний річний обсяг продукції (в метричних тоннах). 

(xii) Для аквакультури: Наявність на момент перевірки визнаного GFSI сертифіката на продукцію, що 
відвантажується. 
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ДОДАТОК І.3 ЗРАЗОК ПАПЕРОВОГО СЕРТИФІКАТУ GLOBALG.A.P. 

Логотип органу 
сертифікації1 

 

Знак органу 

акредитації2 

№ органу сертифікації: ххх3 

   

Номер GLOBALG.A.P. (GGN): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4 

Реєстраційний номер виробника/групи виробників (надає 
орган сертифікації)/еквівалентна схема xxxxxxxxx5 

Плановий6  

Позапланований6   

GLOBALG.A.P. 

СЕРТИФІКАТ 

Відповідно до версії 
Загальних положень GLOBALG.A.P. 8 

Варіант Х9 

Видано групі виробників/виробнику  
назва компанії, адреса 10 

Країна виробництва 11 

У цьому додатку представлена детальна інформація про виробників та виробничі 
майданчики/пункти обробки товарів, які були включені до сертифікату.12 

Орган сертифікації [назва компанії] заявляє, що товари, зазначені в цьому сертифікаті, були виготовлені 
із дотриманням наступного стандарту: 

  

Стандарт Контрольні точки та Критерії відповідності 
Версія 14

 

 
Логотип схеми (Затверджений 

змінений перелік (AMC))13 

  

Нормативні документи [стандартна назва] отримали статус таких, що є еквівалентними нормативним 
документам [назва та версія] GLOBALG.A.P.®  відповідно до процедури проведення еквівалентного 
аналізу GLOBALG.A.P. ®.16 

Продукт 15 Номер 
сертифікату 
GLOBALG.A.P. 
на продукт 17 

У наступному стовпчику 
вказується загальний 
модуль, спеціальний 
модуль або конкретний 
продукт (Дивись опис 
нижче)18 

Кількість 
виробників/ 
виробничих 
майданчиків 
19 

Паралельне 
виробництво 20 

Володіння 
аналогічною 
продукцією 20 

      

 

Дата видачі (дата друку сертифікату): xx/xx/xxxx21 

Дійсний з: хх/хх/хххх22 

Дійсний до: хх/хх/хххх23 

Затверджено24
 

Дата ухвалення рішення про 
сертифікацію:  

хх/хх/хххх25 

Поточний статус цього сертифіката вказано на: http://www.globalgap.org/search26 

Контактні дані органу сертифікації27 

Назва компанії, адреса (разом з адресою електронної пошти) 
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ДОДАТОК ДЛЯ GLOBALG.A.P. НОМЕРУ (GGN) xxxxxxxxxxxxxxx29 

Дата видачі: xx/xx/xxxx21 

Члени групи виробників (Варіант 2 або 4)30 

GGN або 
GLN31 

Назва та адреса 
виробника 32 

Продукт (-и) 33 Обробка 
продуктів 34 

Паралельне 
виробництво 35 

Володіння 
аналогічною 
продукцією 35 

      

      

      

Виробничі майданчики (Варіанти 1 та 3) 36 

Назва та адреса майданчика 37 Продукт (-и) 33 Паралельне 
виробництво 35 

   

   

   

Пункти обробки продуктів (ПОП)38 

GGN або 
GLN39 

Назва та адреса пункту обробки продуктів 
(ПОП)40 

Продукт (-и) 33 Володіння 
аналогічною 
продукцією 35 
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Примітки 

Сертифікат має бути виконаний англійською мовою. Можливе додавання в сертифікат другої мови 

1 Логотип органу сертифікації завжди має бути наявним на усіх сертифікатах. 

2 Символ/позначка органу акредитації (ОА) розміщується на усіх акредитованих сертифікатах відповідно до 
правил органу акредитації. 
Виняток: Якщо орган сертифікації затверджено, але ще не акредитовано, замість символу органу акредитації 
розміщується наступний текст: "Сертифікат видано затвердженим GLOBALG.A.P. органом сертифікації [назва 
компанії], але не акредитованим у сфері GLOBALG.A.P. відповідно до правил ISO 17065" або тільки "не 
акредитований сертифікат". Логотип органу акредитації може використовуватись лише якщо сфера 
акредитації органу сертифікації відповідає сертифікованому спеціальному модулю GLOBALG.A.P. 

3 Номер, що наданий органу сертифікації органом акредитації, має вказуватися на усіх акредитованих 
сертифікатах. 

4 Номер GLOBALG.A.P. (GGN) має бути вказаний на усіх сертифікатах. Якщо у власника сертифіката є 
Глобальний номер розташування (GLN), він заміняє номер GGN. Номер GLN можна використовувати замість 
GGN. 

5 Як варіант: Реєстраційний номер виробника або групи виробників, що призначений органом сертифікації або 
згідно з Еквівалентною схемою, може бути зазначений на усіх сертифікатах. Він складається зі слов ОС-Short 
("скорочений номер органу сертифікації") та номеру (з одним символом пробілу між ними, ОС-Short 
xxxxxxxxxxx). 

6 Плановий або позаплановий аудит. Поставте галочку у відповідну клітинку згідно з тим, чи був аудит плановим 
чи позаплановим. 

7 Логотип схеми 
На акредитованих сертифікатах GLOBALG.A.P.: Додається логотип GLOBALG.A.P. 
Затверджений модифікований Контрольний перелік (AMC): Логотип GLOBALG.A.P. додається до логотипу 
AMC (Дивись примітку 12). 
Еквівалентні схеми: Логотип GLOBALG.A.P. додається до логотипу еквівалентної схеми. 
Примітки: Не акредитовані тимчасово затверджені органи сертифікації не мають права додавати логотип 
GLOBALG.A.P. 

8 Схема та версія сертифікації 
Для сертифікатів GLOBALG.A.P.: Будь ласка, введіть, наприклад, ""Загальні положення" GLOBALG.A.P. Версія 
5.х_дата". Завжди вказуйте точну версію (наприклад: 5.0_липень2015) 
Для затвердженого модифікованого Контрольного переліку (AMC): Введіть, наприклад, ""Загальні положення" 
GLOBALG.A.P. Версія 5.х_дата". Будь ласка, вказуйте точну версію (наприклад: 5.0_липень2015). 
Для еквівалентних схем (Варіант 3 та 4): Введіть точну версію схеми сертифікації, наприклад: схема 
сертифікації MPS-GAP дійсна з 1 квітня 2013. 

9 Варіанти завжди мають бути зазначені на сертифікаті наступним чином: 

"Варіант 1 — окремий виробник" 

"Варіант 1 — окреме підприємство з кількома виробничими майданчиками" 

"Варіант 1 — окреме підприємство з кількома виробничими майданчиками з системою менеджменту якості" 

"Варіант 2 — група виробників" 

"Варіант 3 — окремий виробник за Еквівалентною схемою" 

"Варіант 4 — група виробників за Еквівалентною схемою" 

10 У паперовому сертифікаті мають бути вказані назва власника (Суб’єкту господарювання) та адреса. Адреса 
має бути як Суб’єкту господарювання, так і виробничого майданчика. Якщо вони різні та є лише одна 
виробничий майданчик, адреса майданчика може бути зазначена в сертифікаті або у додатку. У випадку 
підприємства з кількома виробничими майданчиками адреси зареєстрованих виробничих майданчиків мають 
бути зазначені у додатку до сертифікату. 

11 На всіх сертифікатах має бути зазначено країну виробництва. 

12 Застосовне лише якщо виконується будь-яка з наступних умов: 

a) Власником сертифіката є група виробників (Варіант 2 або 4). Усі члени групи виробників мають бути 
зазначені у додатку. 

b) Обробка продукту* або пакування включені до обсягу сертифікату. Якщо адреса відрізняється, усі пункти 
обробки та пакування мають бути зазначені у додатку. 
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c) Сертифікат виданий підприємству з кількома виробничими майданчиками (Варіант 1 або 3). Усі виробничі 
майданчики такого виробника мають бути зазначені у додатку (Дивись 35). 

d) Власник сертифіката — підприємство з кількома виробничими майданчиками — зареєстрував 
паралельне виробництво/володіння. Усі виробничі майданчики та пункти обробки та пакування 
сертифікованої продукції мають бути зазначені у додатку. 

* Визначення обробки продукту: 

Обробка продукту: Будь-яка обробка продуктів, що виконується після збирання врожаю, під час якої продукт 
має фізичний контакт з іншими матеріалами та речовинами. Для під-модуля "Фрукти та овочі" це включає 
зберігання, хімічну обробку, обрізку, миття тощо, але виключає переробку. Для модуля "Аквакультури" це 
включає переробку, як зазначено у відповідних Контрольних точках та Критеріях відповідності (зберігання з 
льодом, глушіння, спускання крові, потрошіння, філетування, перепакування, замороження, приготування 
тощо). 

13 У разі сертифікатів модифікованого Контрольного переліку (AMC) або сертифікатів еквівалентних схем: 
Можливе розміщення логотипу схеми. 

14 Версія стандарту Контрольні точки та Критерії відповідності (КТКВ) (тобто “Контрольні точки та Критерії 
відповідності” GLOBALG.A.P. "Комплексне забезпечення сільськогосподарського підприємства" версія 
5.0_липень 2015) або "Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013"). Зазначається лише версія модуля 
"Загальна сільськогосподарська діяльність". 

Зазначається версія ""Національне тлумачення Керівних положень"", якщо вона існує для країни виробництва. 
Наприклад: "GLOBALG.A.P. Control Points and Compliance Criteria (СРСС) Version 5.0_July2015 — Interpretation 
Guideline Ukraine (edition date)" ("Контрольні точки та Критерії відповідності GLOBALG.A.P. версія 
5.0_липень2015 — ""Національне тлумачення Керівних положень"" для України (дата видання)"). 

15 Застосовується лише для еквівалентних схем та AMC. 

16 Сертифіковані продукти завжди вказуються згідно з "Переліком продуктів GLOBALG.A.P.". Більш детальна 
інформація може наводитися у дужках, наприклад стадія розвитку молоді (інформація залежно від виду: ікра, 
смолт, мальок, фінгерлінг, личинка, алевін, ікра устриці, наупліус та постличинкова стадія, тощо) або, у 
випадку паралельного виробництва, різновид (банан — кавендіш). Для під-модуля "Квіти та декоративні 
рослини" сертифіковані види завжди зазначаються в цій колонці, наприклад, квіти для вирощування у 
приміщенні — троянди. 

17 На паперовому сертифікаті завжди зазначається номер сертифіката GLOBALG.A.P. Це код посилання на 
сертифікат у базі даних GLOBALG.A.P. за продуктом та циклом сертифікації. Номер сертифіката 
GLOBALG.A.P. автоматично генерується системою та складається з 5 цифр, 5 літер та суфіксу (#####-ABCDE-
####). Усі зміни у сертифікаті впродовж даного циклу сертифікації відображені у суфіксі. 

18 Колонки та пов'язані з продуктами в таблиці атрибути є загальним модулем, спеціальним модулем або 
конкретним продуктом. 

Для рослинництва: 
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Примітки: 

Збір врожаю включено: Якщо обробку продукту включено, це поле (колонку) можна пропустити. Примітки: Якщо 
збір врожаю не виконується, обробка продукту для даного продукту незастосовна. 

Обробка продукту: Введіть "ні", якщо обробка продукту не виконується. Якщо обробка продукту виконується, 
вкажіть, де вона здійснюється: у полі ("у полі") або на підприємстві ("підприємство") або в обох місцях ("в полі + 
підприємство"). 

Кількість (за бажанням): Площа (в га) може бути зазначена по кожному продукту. Якщо площа (в га) зазначена, 
вона має бути поділена на принципом "закритий ґрунт" та "відкритий ґрунт". 

mailto:¡nfo@globalgap.org
http://www.globalgap.org/


 

Код посилання: ЗП V5.2_Feb19; Україномовна версія 
ЗП Частина I — Загальні положення 

Сторінка: 30 з 33 

©GLOBALG.A.P., що діє через FoodPLUS GmbH: 
Spichernstrasse 55 | 50672 Кельн, Німеччина 

info@globalgap.org | www.globalgap.org 
 

1
9
0
2
0
1
_
G

G
_
З

П
_
C

ro
p
s
_
P

a
rt

-I
_
V

5
_
2
_
e
n
 

Якщо до обсягу сертифікації включені матеріали для розмноження рослин (наприклад, насіння, саджанці), на 
першій сторінці паперового сертифікату додається фраза: 

"Продукти, сертифіковані за спеціальним модулем "Садивний (посадковий) матеріал", не призначені для 
споживання людьми та в якості корма для тварин" 

Для продуктів тваринництва: 
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Кількість (за бажанням): Метричні тонни (жива вага, окрім молочної продукції) можуть  бути включені до 
сертифікату. 
Для продуктів аквакультури: 
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Примітки: 

Наукова назва: Наукова назва має бути вказана згідно з "Переліком продуктів GLOBALG.A.P." 

Закупівля маточного стада: введіть так/ні. 

Закупівля молоді: введіть так/ні. 

Обробка продукту: Введіть так/ні. Якщо після вилову обробка відбувається за адресою, що відрізняється від 
адреси виробничого майданчика, адреса має бути вказана в додатку. 

Визнаний GFSI сертифікат на продукцію (що відвантажується) на момент перевірки: Якщо продукція 
обробляється, введіть "так" (якщо компанія має дійсний визнаний GFSI сертифікат на продукцію, що 
відвантажується) або "ні" (якщо компанія не має дійсного визнаного GFSI сертифіката на продукцію, що 
відвантажується). Якщо продукція не обробляється, цю колонку треба видалити (Дивись Аквакультури AQ 15.6.1). 
19 У випадку груп виробників (Варіант 2 та 4) введіть кількість затверджених виробників, що перераховані у 
додатку. У випадку підприємств з кількома виробничими майданчиками (Варіант 1 та 3) введіть кількість 
зареєстрованих виробничих майданчиків, що перераховані у додатку. 
20 Застосовується для паралельного виробництва/володіння не сертифікованою та сертифікованою 
продукцією (введіть "так/ні"). Усі пункти обробки продукції та виробничі майданчики, що обробляють чи 
виробляють сертифіковану продукцію, мають бути перераховані у додатку. 
21 Дата видання — дата друку паперового сертифікату. Вона зазначається на першій сторінці сертифікату 
та у додатку, щоб об'єднати їх одне з одним. Або, замість цього, дату можна зазначити у нижній частині кожної 
сторінки сертифікату та додатка. 
22 Дата "дійсний з" сертифікату визначає початок циклу сертифікації. 
Якщо в період дії сертифікату буде доданий новий продукт, то сертифікаційний цикл (дійсний з – дійсний до) 
залишиться без змін. Якщо орган сертифікації хоче вказати, що новий доданий продукт був сертифікований та 
доданий пізніше первісної дати початку дії сертифікату, то на паперовому сертифікаті можна вказати дату початку 
дії для кожного продукту. Така інформація зазначається добровільно та є додатковою, наприклад: сертифікат, у 
якому вказані апельсини, дійсний з 1 жовтня 2015. Помідори були додані 1 березня 2016 р. Первісна дата дії 
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сертифікату "з 1 жовтня 2015 р." залишається незмінною. На паперовому сертифікаті для помідорів можна 
вказати "дійсний з 1 березня 2016 р.". 
23 Дата "дійсний до" на сертифікаті – дата закінчення його терміну дії. 
24 Ім'я та прізвище особи, що відповідає за видання сертифікату, мають бути написані друкованими 
літерами. Ця особа має підписати сертифікат. 
25 "Дата ухвалення рішення про сертифікацію" має бути вказана на усіх сертифікатах. Це дата, коли 
Сертифікаційний комітет ухвалив рішення про сертифікацію. 
26 Ця примітка має бути додана до всіх паперових сертифікатів, щоб вказати, що тільки перевірка по базі 
даних GLOBALG.A.P. підтверджує поточний статус сертифікату. 

Додатково орган сертифікації може додати QR-код з посиланням на веб-сайт перевірки номера GGN. 

Наступні елементи можуть бути конвертовані у QR-код: 

Посилання на мобільний веб-сайт: http://database.globalgap.org/search/YourGGNnumber 

Посилання на веб-сайт GLOBALG.A.P.:  
https://database.globalgap.org/globalgap/login.jsp?loginMode=1&searchQuery=xxxGGNnumberxxx 

Будь ласка, змініть хххххxxxxxxxx у кінці рядка на номер GGN виробника/групи виробників. 

27 Контактні дані органу сертифікації (назва компанії, адреса, адреса електронної пошти) мають бути зазначені у 
кожнім сертифікаті. 

28 У сертифікаті має бути нумерація сторінок (Сторінка х з у) щоб показати загальну кількість сторінок. 

29 Якщо застосовне, має бути додаток (у тому числі GGN власника сертифікату) 

30 У випадку варіанта 2 або 4 усі затверджені члени групи виробників мають бути перераховані у таблиці 
відповідно до продукту. 

31 Усі затверджені члени групи виробників (варіант 2 та 4) є різними Суб’єктами господарювання та отримують 
GGN, який вноситься до таблиці. Вони можуть мати власний GLN замість GGN. 

32 Назви та адреси затверджених членів групи виробників мають бути вказані у сертифікаті. 

33 Продукти, затверджені для кожного члена групи виробників, виробничого майданчика або пункту обробки 
продукції. 

34 Вказуються продукти, обробку яких член групи виконує ("Так") та не виконує ("Ні"). 

35 У разі паралельного виробництва/володіння аналогічною сертифікованою та несертифікованою продукцією 
це має бути зазначено для кожного продукту в усіх 3 таблицях (тобто по кожному затвердженому члену групи 
для Варіанта 2 та 4, виробничому майданчику для Варіанта 1 та 3 та по кожному пункту обробки продукції). 
Введіть "Так/Ні". 
За відсутності паралельного виробництва/володіння аналогічною продукцією для будь-якого продукту ці 
колонки можна пропустити. 

36 У випадку підприємств з кількома виробничими майданчиками, Варіант 1 або 3, усі зареєстровані майданчики 
мають бути зазначені. 

37 Назва та адреса виробничих майданчиків мають бути зазначені. 

38 Якщо продукція обробляється, усі пункти обробки продукції мають бути зазначені. 

39 Якщо пункт обробки продукції має свій власний GGN/GLN, це має бути зазначено. 

40 Назви та адреси пунктів обробки продукції мають бути зазначені, якщо вони не збігаються з адресою 
виробничого майданчика. 
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ДОДАТОК I.4 ВИЗНАЧЕННЯ GLOBALG.A.P. 

Натисніть тут, щоб завантажити останню версію Визначень GLOBALG.A.P. 
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РЕЄСТР ЗМІН ДО ВЕРСІЇ/РЕДАКЦІЇ 

Новий документ Замінений документ Дата публікації Опис внесених змін 

160630_GG_ЗП_Part-
I_V5_0-2_en 

150630_ЗП_Part-I_V5-
0_en 

1 липня 2016 р. 4.3.2.1 – додано приклад 2; 

5.1 – зміни у таблиці 

5.1.2.1 – виправлена орфографічна помилка; 

5.2 d) – додано нумерацію та виправлення у 
таблиці; 

5.2.3 – виправлення у нумерації; 

6.2.2 – додано нумерацію та виправлення у 
прикладі 2; 

6.7.1 – додано нумерацію; 

6.7.2 a) – текст видалено; 

8.2 – зміни у a), b), d) та e); 

Додаток І.1, 2. (iv) – виправлення та додано пункт 

4; 

Додаток I.2,1.3 – d) (i) змінено одне слово; 

Додаток І.3 примітки – зміни у пунктах 2 та 17. 

170630_GG_ЗП_Part-
I_V5_1_en 

160630_GG_ЗП_Part-
I_V5_0-2_en 

1 липня 2017 р. 4.3.2.1 – видалено приклад 2; 

5.1.2.3 – змінено текст, пункти (ii)-(vi) видалено та 
додано нумерацію останнього пункту; 

5.2.1 b) – відкориговано посилання; 

Додаток I.1 – (ii) – змінено текст; 

Додаток I.1 – (xi) – пункт видалено; 

Додаток I.1, 2. – замінено логотип; 

Додаток I.1, 3.(iii) – змінено текст; 

Додаток I.1, 4. – змінено текст, додано логотип; 

Додаток I.2, 1.2.1 (x) – змінено текст; Додаток I.2, 
1.3 i) – пункт (iii) додано; 

Додаток I.3 – змінено логотип. 

190201_GG_ЗП_Part-
I_V5_0-2_en 

170630_GG_ЗП_Part-
I_V5_1_en 

1 ЛЮТОГО 
2019 Р. 

2.1 c) – видалено текст 

5.1.2.1 (i) – змінено з 2 на 4 тижні 

5.2.3 e) – додано приклад 3 

6.4 – додано новий пункт b) 

6.4.2 h) – додано текст 

Додаток I.1 – додаткова інформація щодо скарг 

Додаток I.1, 4. – змінено текст, замінено логотип; 

Annex I.2 – уточнення 

Додаток I.3 – додаткові елементи на шаблоні 

сертифікату 

Якщо ви бажаєте отримати додаткову інформацію про зміни в цьому документі, дивіться деталі у версії 
документа зі змінами, що доступні для відстеження, або зв'яжіться із секретаріатом GLOBALG.A.P. за адресою: 
translation suort@globalgap.org. 

Якщо зміни не вносять нових вимог до стандарту, ця версія залишатиметься "5.0", а оновлена версія повинна 
позначатися "5.0-x". Якщо зміни впливають на відповідність стандартам, назва версії буде змінена на "5.x". Нова 
версія, наприклад, V6.0, V7 тощо завжди впливатиме на акредитацію стандарту. 

Авторські права 

© Авторські права належать: GLOBALG.A.P., що діє через FoodPLUS GmbH: Spichernstrasse 55 | 50672 Кельн, 
Німеччина Копіювання та розповсюдження дозволяється лише у незмінному вигляді. 
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