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Цей документ встановлює вимоги, яких повинні дотримуватися групи виробників і підприємства з кількома 
виробничими майданчиками (на яких була запроваджена СМЯ — Система менеджменту якості), щоб отримати 
сертифікацію. Для забезпечення повноти та ефективності слід провести внутрішнє і зовнішнє оцінювання 
дотримання цих вимог з допомогою Контрольного Переліку для СМЯ від GLOBALG.A.P. 

Вимоги для господарств з кількома виробничими майданчиками з СМЯ і групи виробників 

1 ЗАКОННІСТЬ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СТРУКТУРА 

1.1 Законність 

a) У наявності має бути документація, яка надає чіткі докази того, що заявник є особою, яка має 
офіційну реєстрацію бізнесу в рамках діючого законодавства країни (надалі - Суб’єкт 
господарювання, або Суб’єкт) або входить до складу особи з офіційною реєстрацією. 

b) Суб’єкт має мати законне право здійснювати виробництво сільськогосподарської продукції і вести 
торгівлю нею, а також мати змогу законно укладати контракти і представляти членів групи і 
виробничі об'єкти. 

c) Суб’єкт господарювання повинен вступити у договірні відносини з GLOBALG.A.P., підписавши зі 
схваленим GLOBALG.A.P. органом сертифікації "Субліцензійну і сертифікаційну угоду 
GLOBALG.A.P." у її останній діючій редакції (розміщено на веб сайті GLOBALG.A.P.), або офіційно 
визнати отримання і прийняття "Субліцензійної і сертифікаційної угоди GLOBALG.A.P." шляхом 
підписання договору/контракту на обслуговування з органом сертифікації, а орган сертифікації 
повинен передати копію "Субліцензійної і сертифікаційної угоди GLOBALG.A.P." керівництву 
системи СМЯ. Суб’єкт господарювання стає одноосібним власником сертифіката GLOBALG.A.P. 

d) Суб’єкт господарювання може оперувати лише однією СМЯ щодо однієї культури в одній країні. 
Суб’єкт, що може отримати сертифікацію за Варіантом 1, може приєднатися до групи, або створити 
групу з іншими суб’єктами господарювання для сертифікації за Варіантом 2. Якщо група виробників 
або підприємство з кількома виробничими майданчиками з СМЯ приєднується до іншої групи або 
підприємства з кількома виробничими майданчиками,з СМЯ, то дві СМЯ повинні бути об'єднані в 
одну, щоб нею керувала один Суб’єкт господарювання, який буде власником сертифіката. 

1.2 Виробники і виробничі майданчики 

1.2.1 Вимоги до членів груп виробників 

(i) Мають бути діючі письмові договори між кожним членом-виробником і об’єднуючим їх 
Суб’єктом господарювання. Договори мають містити в собі мінімальну обов'язкову 
інформацію щодо: 

• Назви Суб’єкта господарювання (що поєднує в собі групу членів-виробників) і його 
правовий статус (ідентичність) 

• Назви і правових статусів членів-виробників 

• Контактних адрес членів-виробників 

• Детальної інформації про окремі виробничі майданчики, включаючи сертифіковані і 
несертифіковані продукти (цю інформацію можна вказати шляхом посилання у 
договорі на внутрішній реєстр групи виробників) 

• Детальної інформації про обсяги площ (зернові культури) або тоннаж (худоба і 
аквакультура) (цю інформацію можна вказати шляхом посилання у договорі на 
внутрішній реєстр групи виробників) 

• Зобов'язання членів - виробників дотримуватися вимог стандарту GLOBALG.A.P. 

• Згоди членів - виробників дотримуватися офіційних процедур і політик групи (Суб’єкта 
господарювання), а також технічних рекомендацій, якщо такі надаються 

• Стягнень, що можуть бути застосовані у випадку, коли вимоги GLOBALG.A.P.  або інші 
внутрішні вимоги не будуть виконані членами - виробниками 

• Підпис (-и) членів-виробників і представника Суб’єкта 
(ii) Зареєстровані члени-виробники Суб’єкта господарювання несуть відповідальність у рамках 

діючого законодавства країни за свої власні виробничі майданчики, не зважаючи на те, що 
менеджмент якості відбувається в рамках єдиної спільної для групи СМЯ. 

(iii) Члени - виробники, що є учасниками групи не є законними власниками сертифіката. Тому 
вони не мають права збувати на ринку будь-яку продукцію під своєю назвою з посиланням на 
сертифікат групи (Суб’єкта господарювання). Уся продукція, яка продається без посилання на 
сертифікат, повинна обліковуватися у системі матеріально-сировинного балансу групи. 
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1.2.2 Вимоги щодо виробничих майданчиків для підприємств з кількома виробничими майданчиками 

за Варіантом 1 

Дивись Загальні положення, Частина I, 4.2.1 j). 

1.3 Внутрішній реєстр виробників і майданчиків 

(i) Суб'єкт господарювання повинен вести реєстри усіх членів - виробників групи згідно з 
контрактом, і всіх відповідних майданчиків, що використовуються для виробництва у 
відповідності зі Стандартом GLOBALG.A.P.  

(ii) Члену - виробнику групи може бути видано документ (декларацію), що підтверджує те, що він 
дійсно є членом групи, якщо такий учасник зазначений у переліку в додатку до сертифікату. 
Ця декларація не може бути використана замість сертифікату або для ведення торгівлі. 
Мінімальні вимоги до такої декларації Дивись у Додатку II.3. 

1.3.1 Вимоги для груп виробників 

(i) У реєстрі членів - виробників групи має міститися наступна обов'язкова інформація про 
кожного виробника: 

• Назва виробника 

• Ім'я контактної особи 

• Повна адреса (фізична і поштова) 

• Контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, номер факсу за наявності) 

• Інші ідентифікаційні дані офіційно зареєстрованого в рамках діючого законодавства 
бізнесу (реквізити), коли це необхідно для країни виробництва, як вказано в додатку 
I.2. 

• Зареєстровані продукти 

• Детальна інформація про кожний виробничий майданчик та його розташування, у тому 
числі про сертифіковані і несертифіковані продукти 

• Площа та/або кількість вирощування/виробництва для кожного продукту 

• Орган (-и) сертифікації (ОС), якщо виробник співпрацює не з одним ОС 

• Статус виробника (внутрішній статус за результатами останньої внутрішньої перевірки: 
затверджено, призупинено і т. п.) 

• Дата останньої внутрішньої перевірки 

(ii) Ті члени - виробники у складі Суб’єкта господарювання, що не подали заявки на включення 
до сертифікації GLOBALG.A.P. як групи, повинні бути перелічені окремо, і їх не потрібно 
реєструвати у Базі даних GLOBALG.A.P. (якщо тільки вони не подали заявку на 
еквівалентний варіант або на будь-який інший стандарт GLOBALG.A.P.). Цей перелік 
призначено для управлінських цілей в межах групи і розголошення його змісту за її межами 
допускається, тільки якщо це необхідно для з'ясування будь-яких питань, наприклад, щодо 
ефективності Системи Менеджменту Якості групи виробників. 

1.3.2 Вимоги для підприємств з кількома виробничими майданчиками за Варіантом 1 та впровадженою 
СМЯ 

У доповненні до 1.3.1 у реєстрі має обов'язково міститися інформація щодо характеру зв'язку Суб'єкта 
господарювання з виробничими майданчиками (право власності, оренда тощо) для кожного майданчика. 

У Варіанті 1 для підприємств з кількома виробничими майданчиками замість статусу виробника до 
внутрішнього реєстру слід включити статус виробничого майданчика. 

2 УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СХЕМА 

СМЯ повинна бути надійною у використанні і забезпечувати, щоб зареєстровані учасники групи або 
виробничі дільниці однаковим чином дотримувалися вимог стандарту GLOBALG.A.P.  
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2.1 Структура 

a) Структура має дозволяти належно впровадити СМЯ в усіх зареєстрованих членів - виробників групи 
або на усіх зареєстрованих виробничих майданчиках.  

b) Заявник повинен мати таку структуру управління і таку кількість відповідно навченого персоналу, які 
би ефективно забезпечували дотримання вимог GLOBALG.A.P. усіма виробниками на усіх 
виробничих майданчиках. 
Організаційна структура має бути задокументована і до її складу мають входити особи, 
відповідальні за: 

• Управління СМЯ 

• Внутрішні перевірки кожного виробника-члена групи та/або виробничого майданчика (тобто 
внутрішні інспектори) 

• Внутрішній аудит Системи Менеджменту Якості та аналіз результатів внутрішніх аудитів (тобто 
внутрішні аудитори). У структурі СМЯ має бути щонайменше одна особа (напр., внутрішній 
аудитор), яка відповідає і здатна практично навчати внутрішніх інспекторів і аудиторів 

• Технічні консультації для групи (залежно від масштабу групи) 

c) Керівництво має надати внутрішнім аудиторам і інспекторам достатні повноваження, щоб приймати 
незалежні і технічно обґрунтовані рішення під час здійснення функцій внутрішнього контролю. 

2.2 Компетентність персоналу та його навчання 

a) Мають бути визначені і задокументовані вимоги щодо компетентності, навчання і кваліфікації 
ключових членів персоналу (згаданих у 1.2.1, а також будь-якого іншого визначеного персоналу). Ці 
кваліфікаційні вимоги також застосовуються до зовнішніх консультантів. 

b) Керівництво повинне забезпечити, що усі члени персоналу, що мають обов'язки стосовно 
дотримання стандарту GLOBALG.A.P., були у достатній мірі навчені і відповідали встановленим 
вимогам щодо компетентності: 

• Компетентність внутрішнього аудитора (встановлена у Додатку II.1) має бути перевірена 
керівництвом. 

• Компетентність внутрішнього інспектора (встановлена у Додатку II.1) має бути перевірена 
внутрішнім аудитором. 

• Якщо внутрішній аудитор не має необхідного навчання з безпечності харчових продуктів і G.A.P., 
а лише досвід/навчання у сфері СМЯ, то інша особа з такою кваліфікацією (і ідентифікована у 
СМЯ) повинна стати частиною "аудиторської команди", щоб затверджувати перевірки 
фермерських господарств. 

• Технічні радники членів групи виробників/господарства повинні відповідати вимогам, описаним у 
діючих КТКВ залежно від модуля сертифікації (напр., Р 7.2.1, А 5.2.1). 

c) Слід вести журнал записів про кваліфікацію і навчання усіх ключових членів персоналу (керівників, 
аудиторів, інспекторів і т.п.), залучених до виконання вимог GLOBALG.A.P., щоб підтверджувати 
їхню компетентність. 

d) Якщо є більше ніж один внутрішній аудитор або інспектор, вони мають пройти навчання і 
оцінювання, щоб забезпечити узгодженість підходу до стандарту та його тлумачення (наприклад, 
шляхом документованого таємного аудиту/інспектування). 

e) Повинні бути введені в дію системи, які б підтверджували, що ключовий персонал поінформований і 
обізнаний з вимогами, розвитком, питаннями і законодавчими змінами, пов'язаними з дотриманням 
стандарту GLOBALG.A.P. Мають бути в наявності документи, що свідчать про проходження 
ключовим персоналом навчання при прийнятті на посаду і щорічних навчань щодо оновлень і змін. 
Відповідність регуляторним вимогам, якщо стосується. 

3 КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

a) Слід здійснювати належний контроль усієї документації, що має стосунок до функціонування СМЯ, 
для відповідності GLOBALG.A.P.  Така документація включає поміж іншого наступне: 

• Керівництво якості 

• Операційні процедури GLOBALG.A.P. 

• Робочі інструкції 
 

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


 

Код посилання: ЗП V5.2_Feb19; Україномовна версія 
ЗП, Частина II – Правила для систем менеджменту якості 

Сторінка: 6 з 16 

©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
_
G

R
_
P

a
rt

-I
I_

V
5
_
2
_
e
n
 

 

• Бланки реєстраційних записів 

• Необхідні зовнішні стандарти, наприклад поточні нормативні документи GLOBALG.A.P. 
b) Політики і процедури мають бути детальними настільки, аби забезпечити перевірку дотримання 

вимог стандарту GLOBALG.A.P. 
c) Політики і процедури мають бути доступними для відповідного персоналу і зареєстрованих 

учасників групи виробників. 
d) Зміст Керівництва з якості потрібно періодично переглядати з метою гарантувати її постійну 

відповідність вимогам стандарту GLOBALG.A.P. і вимогам заявника.  
e) Будь-які відповідні зміни стандарту GLOBALG.A.P. або виданих вказівок, що набрали чинності, 

мають бути відображені в інструкції із забезпечення якості протягом періоду, вказаного компанією 
GLOBALG.A.P. 

3.1 Вимоги до контролю документації 

a) Процес контролю документації має бути зафіксований у письмовому вигляді. 
b) Перед офіційним виданням і розповсюдженням усі документи повинні бути розглянуті і затверджені 

уповноваженими членами персоналу. 
c) Усі документи, що підлягають контролю, повинні мати ідентифікаційні ознаки — номер, дата 

видачі/дата перегляду, а також належну нумерацію сторінок. 
d) Будь-які зміни в цих документах повинні бути розглянуті і затверджені уповноваженими членами 

персоналу перед розповсюдженням документів. Якщо це можливо, слід пояснити причини і характер 
внесених змін. 

e) Копії усіх необхідних документів мають бути наявні в кожному місці, де здійснюється контроль СМЯ. 
f) Має бути введена в дію система, що забезпечує регулярне переглядання документації, а також те, 

що після випуску нової редакції попередні документи стають недійсними. 

3.2 Записи 

a) Повинні бути створені записи, що підтверджують ефективний контроль і впровадження системи 
СМЯ, а також відповідність вимогам стандарту GLOBALG.A.P. 

b) Записи слід зберігати щонайменше протягом 2 років. 
c) Записи мають бути оригінальними і розбірливими, зберігатися у відповідних умовах, і 

інспектор/аудитор повинен мати до них доступ за потреби. 
d) Записи, що зроблені в онлайн або електронному форматі, є дійсними. Якщо наявність підпису є 

обов'язковою, це може бути пароль або електронний підпис, який гарантує унікальне посилання і 
авторизацію підпису особи. Якщо ж вимагається власноручний підпис особи, тоді має бути в 
наявності саме він. Електронні записи повинні бути доступними під час перевірок органом 
сертифікації. Завжди мають існувати доступні резервні копії. 

4 РОЗГЛЯД СКАРГ 

a) Заявник повинен мати систему для ефективної організації роботи зі скаргами клієнтів, а відповідна 
частина цієї системи роботи зі скаргами має бути доступна для учасників групи. 

b) Повинна існувати документована процедура, що описує роботу зі скаргами: прийняття, реєстрацію, 
ідентифікацію, розгляд, вжиття заходів і перевірку результатів. 

c) За потреби процедура має бути доступною для клієнтів. 
d) Дія процедури має поширюватися як на скарги на Суб’єкта господарювання, так і на окремих 

виробників або виробничі майданчики. 

5 ВНУТРІШНІЙ АУДИТ СМЯ 

a) Аудит СМЯ за схемою GLOBALG.A.P.  має проводитися щонайменше раз на рік. 
b) Внутрішні аудитори повинні відповідати вимогам, встановленим у Додатку ІІ.1. 
c) Внутрішні аудитори мають бути незалежними від виробничої дільниці, яку вони перевіряють. 

• Допускається, щоб обов'язковий щорічний аудит СМЯ виконувала та ж особа, що займалася 
впровадженням і розробкою системи на початку, але не можуть проводити обов'язковий 
щорічний аудит особи, які відповідають за повсякденну поточну роботу з системою СМЯ. 
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d) Необхідно вести і мати в наявності записи про внутрішній аудит, висновки аудиту і впровадження 

коригуючих дій за його результатами. 
e) На місці має має бути в наявності заповнений Контрольний перелік СМЯ з коментарями до кожної 

Контрольної точки СМЯ для перевірки аудитором від ОС під час проведення зовнішнього аудиту. 
f) Організація (група виробників або підприємство з кількома виробничими майданчиками) повинна 

мати заповнену і підписану "Декларацію щодо політики з безпечності харчових продуктів". 
Заповнення і підписання "Декларації щодо політики з безпечності харчових продуктів" — це 
зобов'язання, що поновлюється щороку для кожного нового циклу сертифікації. 

g) Центральне керівництво може розповсюдити це зобов'язання на організацію і на усіх її учасників, 
заповнивши і підписавши одну Декларацію на рівні СМЯ, яка буде додана до Контрольного Переліку 
СМЯ, що використовуватиметься для внутрішнього аудиту. 

h) У випадку, коли "Декларація щодо політики з безпечності харчових продуктів" не було заповнено і 
підписано на рівні СМЯ, кожен учасник групи/окремий виробничий майданчик повинен заповнити і 
підписати окрему Декларацію та зберігати її в додатку до Контрольного Переліку внутрішнього 
аудиту. 

i) У випадках, коли внутрішній аудит здійснюється протягом не одного дня, а безперервно протягом 
12-місячного періоду, має застосовуватися часовий графік. 

6 ВНУТРІШНІ ПЕРЕВІРКИ ВИРОБНИКІВ І ВИРОБНИЧИХ МАЙДАНЧИКІВ 

a) У кожного зареєстрованого члена-виробника (і відповідних виробничих майданчиків) або 
виробничого майданчика щонайменше раз на рік слід проводити перевірки відповідності 
застосовним Контрольним точкам та Критеріям відповідності GLOBALG.A.P. 

b) Періодичність проведення внутрішніх перевірок має відповідати правилам, викладеним у Загальних 
Положеннях, а також правилам окремої сфери діяльності. 

c) Внутрішні інспектори повинні відповідати вимогам, встановленим у Додатку ІІ.1. 
d) Внутрішні інспектори мають бути незалежними від виробничої дільниці, яку вони перевіряють. 

Внутрішні інспектори не можуть перевіряти власну щоденну роботу. 
e) Перед внесенням нових учасників групи і нових виробничих майданчиків підприємства з кількома 

такими майданчиками за Варіантом 1 до внутрішнього реєстру GLOBALG.A.P. завжди слід провести 
їхню внутрішню перевірку і затвердити її. 

f) Необхідно зберігати оригінали звітів і записів перевірки. Вони мають бути доступними для перевірки 
ОС. 

g) Звіт про перевірку має містити таку інформацію: 

• Ідентифікаційні дані зареєстрованого виробника і/або виробничих майданчиків 

• Підпис відповідальної особи зареєстрованого виробника або виробничого майданчика 

• Дата 

• Прізвище інспектора 

• Зареєстровані продукти 

• Результати оцінювання по кожному контрольному значенню GLOBALG.A.P. 

• Контрольний перелік має містити в розділі коментарів детальну інформацію щодо Контрольних 
точок типу “Основна вимога”, за якими встановлено відповідність, Контрольним точкам типу 
“Основна вимога” і “Другорядна вимога”, за якими встановлено невідповідність, і Контрольних 
точок типу “Основна вимога” і “Другорядна вимога”, які визнані незастосовними; окрім випадку, 
коли GLOBALG.A.P. видає Контрольний перелік, який заздалегідь визначає, які КТКВ мають 
містити коментарі. Це необхідно, робити для забезпечення можливості проведення аналізу 
контрольних записів аудиту після завершення заходу. 

• Детальна інформація про всі виявлені порушення і період для проведення корегувальних дій 

• Результати перевірки з розрахунком показника відповідності 

• Тривалість перевірки 

• Прізвище та ім'я внутрішнього аудитора, який затвердив Контрольний перелік 
h) Внутрішній аудитор (або аудиторська команда; Дивись пункт 2.2 b)) повинен перевірити і ухвалити 

рішення стосовно того, чи дотримується виробник або майданчик вимог GLOBALG.A.P. на підставі 
звітів про перевірку, наданих внутрішнім інспектором. 

i) У випадку, якщо є тільки один внутрішній аудитор, який також проводить внутрішні перевірки, 
затверджувати внутрішні перевірки повинна інша особа, наприклад представник від керівництва, 
визначений у СМЯ. 

j) Якщо внутрішні перевірки проводяться безперервно протягом 12-місячного періоду, має бути 
запроваджений графік проведення перевірок. 
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7 ВИПАДКИ НЕВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ, ЗАХОДИ ДЛЯ УСУНЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ 

a) Повинна існувати процедура щодо організації роботи з порушеннями та корегувальними діями, які 
можуть бути наслідками внутрішніх або зовнішніх аудитів і/або перевірок, скарг від клієнтів або 
недоліків в роботі СМЯ. 

b) Повинні існувати задокументовані процедури ідентифікації та оцінювання невідповідностей та 
порушень у функціонуванні СМЯ, допущених групою або її учасниками відповідно. 

c) Корегувальні дії за фактами ідентифікації невідповідностей мають бути оцінено, а для кожної 
корегувальної дії визначені граничні терміни впровадження. 

d) Відповідальність за прийняття та впровадження корегувальних дій має бути визначена. 
e) Виробники і виробничі майданчики повинні використовувати систему порушень і стягнень, яка 

визначена у Загальних положеннях GLOBALG.A.P., Частина І. У випадку порушень договору 
(наприклад, недотримання однієї з внутрішніх процедур СМЯ) стягнення має  визначати СМЯ. 

f) Мають існувати механізми для невідкладного повідомлення схваленого GLOBALG.A.P. органу 
сертифікації про призупинення або скасування реєстрації зареєстрованих виробників або 
виробничих майданчиків. 

g) Необхідно вести записи про всі стягнення, а також зберігати докази щодо вжиття корегувальних дій і 
процесів ухвалення рішень. 

8 ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ І ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПРОДУКТУ 

a) Має існувати задокументована процедура для ідентифікації зареєстрованих продуктів, яка б давала 
можливість простежувати усі продукти, як ті, що відповідають вимогам, так і ті, що не відповідають, 
до відповідного виробничого майданчика. Не рідше одного разу на рік слід проводити розрахунок 
матеріального балансу за кожним продуктом, щоб підтвердити дотримання вимог у межах Суб'єкта 
господарювання ринку (Дивись пункти е)–к)). 

b) Зберігання, транспортування та інші операції з тими продуктами, що відповідають вимогам 
стандарту GLOBALG.A.P. і реалізовуються на ринку з таким статусом, слід організувати так, щоб не 
допускати їхнього змішування з продуктами, які не мають схвалення GLOBALG.A.P. Має бути 
запроваджена система, яка забезпечує відокремлення сертифікованих і несертифікованих 
продуктів. Це можна здійснити за допомогою системи фізичних позначень або запровадження 
порядку обробки продукції, що включає також ведення відповідних записів. 

c) Мають бути запроваджені ефективні системи та процедури, які б нівелювали ризик помилкового 
нанесення неправильної мітки на продукти з сертифікацією GLOBALG.A.P. і продукти без такої 
сертифікації. Продукти GLOBALG.A.P., що надходять до процесу (чи то від виробника-
учасника/виробничого майданчика, чи то з зовнішніх джерел), мають бути відразу ж ідентифіковані 
позначенням номера GGN або іншим методом, що має бути чітко встановлено у політиці 
господарства щодо розділення та простежуваності і що надає унікальні дані про статус статус 
продукту щодо сертифікації. Таке посилання слід використовувати на найменших одиницях, які 
можливо ідентифікувати окремо. 

d) У випадках паралельного виробництва/володіння аналогічною продукцією система СМЯ має 
забезпечувати, щоб уся готова до реалізації продукція (з сировинних підприємств або після обробки 
продукту), яка вироблена за сертифікованим процесом, мала правильний номер GGN. У випадку 
Варіанта 2 це може бути GGN групи, члена групи, який виробив продукт, або обидва номери GGN. 
Якщо члени групи самі пакують і маркують продукцію, група виробників може вимагати від цих 
учасників вказувати GGN групи разом з GGN учасника-виробника або без нього. У випадку 
підприємства з кількома виробничими майданчиками за Варіантом 1 слід вказувати GGN окремого 
виробника. GGN слід використовувати на найменших одиницях, які можливо ідентифікувати окремо, 
незалежно від того, чи це є упаковка для кінцевого споживача чи ні. 
GGN слід використовувати лише для маркування сертифікованих продуктів. 
Допускається не наносити GGN у випадку, коли між виробником і клієнтом укладена письмова угода 
про невикористання GGN на готовій до реалізації продукції або коли технічні вимоги власного 
маркування клієнта не передбачають вказування GGN. 

e) Має проводитися кінцева документальна перевірка, яка забезпечує правильне відправлення 
сертифікованих і несертифікованих продуктів. 

f) Усі документи господарських операцій (рахунки-фактури продажу, інші документи, що стосуються 
продажу, документи про відправлення тощо), що стосуються продажу сертифікованого продукту, 
мають містити GGN власника сертифікату і позначення про сертифікований згідно GLOBALG.A.P 
статус продукції . Це не є обов'язковим для внутрішньої документації. Достатньо підтверджувальної 
ідентифікації (напр.. "<найменування продукту> сертифіковано GGN_GLOBALG.A.P. "). Зазначення 
статусу “сертифікованого продукту” є обов'язковим незалежно від того, чи сертифікований продукт 
продається у такій якості. (Проте це неможливо перевірити під час первинного (найпершого) аудиту, 
оскільки група виробників/компанія ще не сертифікована і не може давати посилання на 
сертифікований статус GLOBALG.A.P.  до першого позитивного рішення про сертифікацію). 
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Це не застосовується лише тоді, коли між групою виробників/компанією та клієнтом є письмова 
угода про те, щоб не вказувати статус GLOBALG.A.P. щодо продукту і/або GGN для документів про 
здійснену операцію. 

g) Слід встановити, задокументувати і виконувати відповідні до масштабу діяльності процедури для 
ідентифікації сертифікованих і несертифікованих товарів, що надходять від учасників і групи або 
об'єктів підприємства з кількома виробничими майданчиками за Варіантом 1, або тих, що надходять 
з різних джерел (тобто від сторонніх виробників або трейдерів). Ці записи мають містити наступне: 

• Опис продукту 

• Статус сертифікації GLOBALG.A.P. 

• Кількість продукції, що надійшла/придбана. 

• Детальну інформацію про постачальника 

• Копію сертифікатів GLOBALG.A.P., якщо застосовується 

• Дані/коди для простежування, які стосуються продукції, що надходить/отримується 

• Замовлення на придбання/рахунки-фактури, отримані організацією, що оцінюється 

• Список затверджених постачальників 
h) Слід реєструвати детальну інформацію про сертифіковані і несертифіковані продукти, звертаючи 

особливу увагу на кількості, що були поставлені/продані у якості сертифікованої продукції, і надані 
описи. 

i) Слід реєструвати кількості (включаючи інформацію про об'єм чи вагу) сертифікованих і 
несертифікованих продуктів, що надходять, відправляються і зберігаються, а також слід зберігати 
зведені показники, щоб полегшити процес перевірки матеріального балансу. Документи повинні 
підтверджувати товарний баланс вхідних і вихідних обсягів сертифікованої і несертифікованої 
продукції. Має бути визначена частота перевірки матеріального балансу, яка повинна відповідати 
обсягу виробничої діяльності, але не рідше одного разу на рік для одного продукту. Документи для 
підтвердження матеріального балансу мають бути чітко позначені. 

j) Пункти обробки продукції (ПОП), що включені до сфери сертифікації СМЯ, повинні використовувати 
процедури, які дають можливість ідентифікувати і простежувати продукти, починаючи від 
отримання, до розвантаження, зберігання і відправлення. 

k) Коефіцієнти переробки повинні бути розраховані та доступні для кожного відповідного процесу 
обробки. Уся кількість утворених відходів має реєструватися. 

l) Необхідно проводити внутрішній і зовнішній аудити цієї секції вимог на рівні ПОП під час їх 
діяльності. 

9 ВИЛУЧЕННЯ СЕРТИФІКОВАНОГО ПРОДУКТУ 

a) Мають бути запроваджені документовані процедури для дієвої організації вилучення 
сертифікованих продуктів. 

b) У цих процедурах повинні бути чітко визначені: тип події, яка може призвести до вилучення, особи, 
відповідальні за ухвалення рішень щодо можливого вилучення сертифікованих продуктів, механізми 
для повідомлення споживачів і схвалений GLOBALG.A.P. орган сертифікації, а також методи 
звіряння запасів. 

c) Процедура має давати змогу застосувати її у будь-який час. 
d) Процедуру необхідно випробовувати належним чином щонайменше раз на рік, щоб переконатися, 

що вона є дієвою, а записи про ці випробування слід зберігати. 

10 СУБПІДРЯДНИКИ 

a) У випадках, коли певні послуги виконуються третіми особами на підставі субпідряду, мають існувати 
процедури, що послуги, які надаються третім особам на субпідрядній основі, здійснюються 
відповідно до вимог стандарту GLOBALG.A.P. (Дивись Контрольна точка ЗСД 5.1). 

b) Слід реєструвати дані, які підтверджують, що компетентність певного субпідрядника була 
проаналізована і відповідає вимогам стандарту. 

c) Субпідрядники мають працювати згідно з СМЯ і відповідними процедурами заявника. Ця умова має 
бути передбачена у договорах про рівень обслуговування або виконання робіт. 
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11 РЕЄСТРАЦІЯ ДОДАТКОВИХ ВИРОБНИКІВ АБО ВИРОБНИЧИХ МАЙДАНЧИКІВ У СЕРТИФІКАТІ 

До діючого сертифіката можуть бути додані нові виробники або майданчики (за умови виконання 
внутрішніх процедур схвалення). Власник сертифікату (у випадку групи чи підприємства з кількома 
виробничими майданчиками) сам повинен невідкладно надати органу сертифікації оновлену інформацію 
про додання до переліку зареєстрованих виробників або вилучення з нього виробників і/або майданчиків. 
a) Протягом одного року до затвердженого переліку можна додавати до 10 % нових виробників (в 

групах) або майданчиків (на підприємстві з кількома виробничими майданчиками) шляхом реєстрації 
виробників або майданчиків у схваленому GLOBALG.A.P. органі сертифікації без обов'язкової 
подальшої перевірки органом сертифікації. 

b) Якщо кількість схвалених зареєстрованих виробників (в групах) або майданчиків (на підприємстві з 
кількома виробничими майданчиками) збільшується більш ніж на 10% протягом одного року, 
потрібно провести додаткові зовнішні вибіркові перевірки нових доданих виробників/майданчиків 
(при цьому мінімальна кількість нових виробників/майданчиків, що мають бути перевірені повинна 
бути не меньшою, ніж квадратний корінь від кількості нових виробників / майданчиків), а також 
вибірково аудит СМЯ протягом цього ж року, перш ніж додати виробників/майданчики до 
затвердженого переліку. 

c) Якщо нові зареєстровані господарства збільшують площу вирощування або чисельність поголів'я 
раніше схвалених зареєстрованих продуктів більше ніж на 10% протягом одного року, або якщо є 
заміна виробників (у групах) або майданчиків (у господарствах з кількома виробничими 
майданчиками) в розмірі більш ніж 10%, то незалежно від відсотка, на який зростає кількість 
схвалених зареєстрованих виробників/майданчиків протягом одного року, потрібно провести 
додаткові зовнішні вибіркові перевірки (мінімальною кількістю є квадратний корінь від кількості нових 
виробників/майданчиків) нових доданих фермерських господарств або виробників/майданчиків, а 
також за вибором аудит Системи Менеджменту Якості протягом того року, перш ніж додаткові 
виробники/майданчики можуть бути додані до затвердженого переліку. 

d) Незалежно від кількості виробників/ сільськогосподарської площі/кількості поголів'я, якщо до 
сертифікату потрібно додати новий продукт у період між наглядовим аудитом і сертифікаційним 
аудитом, необхідно провести перевірку виробників, що вирощують новий продукт. Кількість таких 
виробників, що підлягає перевірці, дорівнює квадратному кореню їхньої загальної кількості. 

12 ВИКОРИСТАННЯ ЛОГОТИПУ 

a) Виробник/група виробників мають використовувати напис, торгову марку або логотип GLOBALG.A.P.  
і GGN відповідно до Загальних положень і "Субліцензійної і сертифікаційної угоди GLOBALG.A.P." 
Напис, торгова марка і логотип GLOBALG.A.P. ніколи не мають розміщуватися на готовому продукті, 
на упаковці для роздрібного продажу або у точці продажу, але власник сертифікату може 
використовувати будь-що з цього або все у В2В комунікації. 

b) Торгова марка GLOBALG.A.P. може використовуватися на кормах, сертифікованих за стандартом 
"Виробництво комбікормів" (ВК), на сертифікованих GLOBALG.A.P. садивних (посадкових) 
матеріалах, на сертифікованій за стандартом "IFA" сировині аквакультур (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. 

c) На час проведення початкової перевірки напис, торгова марка і логотип GLOBALG.A.P. не повинні 
використовуватися, оскільки виробник ще не сертифікований і, відповідно, ще не має права 
посилатися на свій сертифікований статус. 
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ДОДАТОК ІІ.1 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА І ІНСПЕКТОРА 

1 КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ 

1.1 Інспектор: 

a) Має право проводити перевірки сільськогосподарських виробництв (виробничих майданчиків, що 
входять до складу господарств з кількома виробничими майданчиками або належать учаснику групи 
виробників) з метою оцінки дотримання вимог сертифікації. 

b) Не може виконувати завдання аудитора 
c) Повинен подавати своєчасні і точні звіти про такі перевірки 

1.2 Аудитор: 

a) Проводить аудит СМЯ групи виробників або підприємства з кількома виробничими майданчиками з 
метою оцінки дотримання вимог сертифікації. 

b) Затверджує учасників групи або затверджує виробничі об'єкти підприємства з кількома виробничими 
майданчиками на підставі звітів про перевірку, поданих внутрішнім інспектором. Якщо внутрішні 
аудитори проводять перевірку, то вони не повинні затверджувати звіти цих перевірок. 

c) Подавати своєчасні і точні звіти щодо проведених аудитів 

2 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

2.1 Формальні кваліфікаційні вимоги 

2.1.1 Інспектор: 

(i) Диплом про здобуття вищої освіти за спеціальністю у галузі, пов’язаній з модулями 
сертифікації (Рослинництво та/або Тваринництво та/або Аквакультури); або 
диплом про здобуття професійно-технічної освіти у галузі сільського господарства та 2 роки 
досвіду роботи у сфері відповідного під-модуля після закінчення навчання; або 
диплом про здобуття професійно-технічної освіти у будь-якій галузі господарювання з 3-ма 
роками досвіду роботи у специфічному секторі (наприклад, управління фермою, включаючи 
фермерів-власників, у виробництві відповідних продуктів, комерційний консультант у сфері 
відповідного продукту, виробничий досвід щодо конкретного продукту) та навчання на 
професійних курсах, що стосуються модуля сертифікації. 

2.1.2 Аудитор: 

(i) Диплом про здобуття вищої освіти за спеціальністю, пов'язаною з модулями сертифікації 
(Рослинництво та/або Тваринництво та/або Аквакультури); або 
диплом про здобуття професійно-технічної освіти у сфері сільського господарства та 2 роки 
досвіду роботи у відповідній сфері після закінчення навчання; або 
диплом про здобуття професійно-технічної освіти у будь-якій сфері господарювання з 2-ма 
роками досвіду роботи з Системами менеджменту якості, та 3-ма роками досвіду роботи у 
сфері відповідного під-модуля після закінчення навчання. 

2.2 Технічні вміння та кваліфікаційні вимоги 

2.2.1 Практичне навчання інспекторів 

Затвердження внутрішніх інспекторів може бути виконане лише за підсумками: 
(i) Одноденного практичного курсу з інспектування, у якому викладаються базові принципи 

проведення перевірок;  
(ii) Спостерігання за двома перевірками ОС або внутрішніми перевірками, які проводить вже 

затверджений інспектор, або GLOBALG.A.P. або іншого органу, та однією успішною таємною 
перевіркою, яку проводив внутрішній аудитор, затверджений внутрішній інспектор або ОС. 

2.2.2 Підготовка аудиторів 

(i) Практичні знання з Системи Менеджменту Якості. 
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(ii) Закінчення курсу підготовки внутрішніх аудиторів, пов'язаного з СМЯ (мін. 16 годин). 

2.2.3 Навчання на тему безпечності продуктів харчування і G.A.P. для інспекторів та аудиторів 

(i) Засвоєння принципів НАССР під час навчання у навчальному закладі або шляхом успішного 
проходження офіційного курсу, що ґрунтується на принципах Кодексу Аліментаріус, або 
навчання з ISO 22000 

(ii) Навчання з гігієни продуктів харчування під час здобуття освіти в навчальному закладі або 
шляхом успішного проходження офіційного курсу 

(iii) Для модуля "Рослинництво": Навчання з захисту рослин, добрив і IPM під час здобуття 
освіти в навчальному закладі або шляхом успішного проходження офіційного курсу. Таке 
навчання мають проводити сторонні особи, які спеціалізуються на проведенні навчання з цих 
тем. Навчання щодо властивостей продукту і операцій з обробки продукту може проводитися 
самим виробником. 

(iv) Для модулів "Тваринництво" та "Аквакультури": Базове навчання з ветеринарної медицини 
і догляду за тваринами, включаючи питання охорони здоров'я і добробуту тварин 

(v) У будь-якому випадку внутрішні інспектори повинні мати практичні знання про продукти, які 
вони перевіряють. 

2.3 Навички комунікації 

a) Навички "робочої мови" у відповідній рідній/робочій мові. До цього належить також термінологія, яку 
використовують місцеві спеціалісти у відповідній робочій мові. 

b) Винятки з цього правила мають уточнюватися з Секретаріатом GLOBALG.A.P. 

2.4 Незалежність і конфіденційність 

a) Аудиторам та інспекторам не дозволяється проводити аудит власної роботи. Система СМЯ повинна 
контролювати і забезпечувати їхню незалежність (тобто внутрішній інспектор/аудитор не може 
оцінювати власну діяльність або виробника, якого він також консультував протягом 2 останніх років). 

b) Аудитори та інспектори також повинні точно дотримуватися процедур групи виробників/виробників, щоб 
зберігати конфіденційність інформації і даних з документації. 

ПРИМІТКИ: Відповідність внутрішніх інспекторів та аудиторів кваліфікаційним вимогам має оцінювати орган 
сертифікації при проведенні зовнішніх перевірок. 
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ДОДАТОК ІІ.2 ПРАВИЛО ГНУЧКОГО ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ РАЗОМ З СИСТЕМОЮ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ  ПІД-МОДУЛЮ "ФРУКТИ ТА ОВОЧІ" СТАНДАРТУ "IFA", 

1 ЗАЯВА НА ПРАВИЛО ГНУЧКОГО ЗБУТУ У ВАРІАНТІ 2 

a) Будь-яка група виробників має право звернутися отримання права на гнучкий збут продукції до свого 
органу сертифікації і повинна зробити це до щорічного аудиту під час процесу реєстрації або 
перереєстрації. 

b) ОС, які бажають пропонувати "Правила гнучкого збуту у Варіанті 2", повинні зареєструватися у 
GLOBALG.A.P. 

c) Рішення про дозвіл використовувати "Правила гнучкого збуту у Варіанті 2" приймається у кожному випадку 
окремо Секретаріатом GLOBALG.A.P. на підставі документів, поданих органом сертифікації. 

d) Орган сертифікації повинен подати GLOBALG.A.P. для використання "Правила гнучкого збуту у Варіанті 2" 
такі документи: 

(i) Назву групи та її GGN 
(ii) Опис групи: Структура групи; відповідальна особа за продажі; кількість учасників групи 

виробників; кількість виробників, що здійснюють реалізацію за межами групи; продукти, що 
реалізовуються за межами групи; місце знаходження таких виробників. 

(iii) Як група виробників виконуватиме "Правила та умови для гнучкого збуту продукції у Варіанті 2". 
(iv) Якими є обґрунтування, мета і характер зовнішнього збуту продукції; напр., виробник може 

реалізовувати продукцію  за межами групи, оскільки вирощує “клубні” або вузько спеціалізовані 
сорти, потребує гнучкого ринку або експортує на різні ринки. 

(v) Інформацію слід надсилати GLOBALG.A.P. електронним листом на стандартну адресу 
support@globalgap.org. 

(vi) Виробники повинні надавати органам сертифікації нові дані завжди, коли в реєстрі виробників 
відбуваються зміни, у тому числі коли члени групи виробників бажають здійснювати збут за 
межами групи. 

e) Групі виробників може бути відмовлено в участі у "Правилі гнучкого збуту у Варіанті 2", якщо вони: 
нещодавно зазнавали росту шкідників чи спалаху хвороб, пов'язаних з безпекою харчування; мають 
попередньо зафіксовані відхилення у дотриманні цілісності; або мають незавершені заходи щодо усунення 
порушень; подана ними інформація є неповною; останній аудит органу сертифікації показує, що не були 
впроваджені додаткові правила, тощо. 

2 ПРАВИЛА ТА УМОВИ ДЛЯ "ПРАВИЛА ГНУЧКОГО ЗБУТУ У ВАРІАНТІ 2" 

1. Групи виробників, які бажають надати дозвіл своїм членам на збут за межами групи, повинні подати заяву до 
органу сертифікації, а орган сертифікації повинен звернутися до Секретаріату GLOBALG.A.P.  Винятки можуть 
бути надані Секретаріатом GLOBALG.A.P.  в індивідуальному порядку. Заява на надання винятку повинна містити 
інформацію про те, як група виконуватиме додаткові правила і умови, що наведені нижче, і обґрунтування 
необхідності продажів за межами групи. 

2. GLOBALG.A.P. залишає право публічно ідентифікувати ті групи виробників (у Базі даних GLOBALG.A.P.), які 
дозволяють своїм членам збувати продукцію за межами групи. 

3. Будь-який учасник групи виробників, який збуває хоча б частину своєї продукції за межами групи виробників, 
повинен отримувати письмовий дозвіл на таку діяльність від групи виробників за умовами договору між групою 
виробників і окремим учасником групи виробників. Сертифікована група виробників або учасник групи виробників 
повинні мати договір з зовнішнім складом чи пакувальною/торговельною організацією, до яких учасник здійснює 
збут безпосередньо. 

4. Усі кількості зареєстрованих продуктів, що збуваються за межами групи виробників будь-яким з її учасників, 
повинні реєструватися у системі розрахунку матеріального балансу групи виробників. Учасники групи виробників 
повинні забезпечувати повну простежуваність продукції (на рівні партії), про поставлений продукт та отримувача. 
Реєстрація цих кількостей може здійснюватися у СМЯ або на рівні фермерського господарства. Група виробників 
відповідає за розробку та ефективність письмової процедури розрахунку матеріального балансу для тих 
учасників групи виробників, які здійснюють збут за межами групи. Якщо матеріальний баланс збуту за межами 
групи ведеться на рівні сільськогосподарського виробництва, то він має перевірятися зовнішнім аудитором 
(аудитором від ОС) щоразу, коли учасник групи виробників відібраний для зовнішньої перевірки. 
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5. При здійсненні будь-якого збуту зареєстрованих продуктів за межами групи має зазначатися чинний 
сертифікат групи виробників і вказуватися, що такі продукти вироблені за допомогою сертифікованого процесу, 
який перебуває під контролем і відповідальністю внутрішньої СМЯ групи виробників. 

6. Письмовий договір між групою виробників та її учасниками повинен містити положення, що регулюють 
випадки збуту за межами групи. У договорі має вказуватися, що відповідальність за продукт, що сертифікований у 
групі виробників, але який збувається не через цю групу, залишається на виробникові. Приклади ситуацій, що 
тягнуть за собою таку відповідальність, серед іншого включають, але не обмежуються таким: вилучення продукту 
з обігу, перевищення ММЗ залишків і питання безпечності харчових продуктів. У тих випадках, коли справа 
стосується статусу сертифікації GLOBALG.A.P. окремого учасника групи, то це стосується і групи виробників 
вцілому. 

7. Продукція, що транспортується в упаковці для роздрібного продажу (на рівні фермерського господарства, 
або після приймання/пакування продукту) ідентифікується з допомогою GNN GLOBALG.A.P. групи виробників, 
GGN окремого учасника групи виробників або двома цими GGN тільки у тих випадках, коли це вимагається (тобто 
у випадку Паралельного виробництва або Володіння аналогічною продукцією). 

8. В усіх документах про господарські операції і транспортування (напр., рахунки-фактури, транспортні 
накладні і т. п.), пов'язані зі збутом продукції, що вироблена за допомогою сертифікованого процесу, учасниками 
групи виробників за межами цієї групи виробників має вказуватися: GGN групи виробників, GGN окремого 
учасника групи виробників і статус сертифікації GLOBALG.A.P. продуктів. 

9. Ті учасники групи виробників, які збувають (продають) продукцію за межами групи виробників, мають бути 
ідентифіковані у реєстрі/записах групи виробників про її учасників як такі, що ведуть таку діяльність. Це має 
розглядатися як фактор ризику, який необхідно враховувати органу сертифікації при відборі учасників групи 
виробників для вибіркових зовнішніх перевірок/аудитів. 

10. Учасник групи виробників зобов'язаний знати цільовий ринок і вимоги стосовно ММЗ, якщо продукт 
продається за межами групи виробників. Це повинно підтверджуватися записами про обмін інформацією із 
зовнішнім продавцем. 

Як мінімум на час проведення аудиту виробник повинен довести спроби дізнатися країну призначення (COD) до 
початку сезону вирощування. Якщо це невідомо, тоді продукт, що продається за межами групи, може 
продаватися тільки за умови підтвердженою відповідності у країні виробництва у порядку, описаному у заяві 
групи виробників на сертифікацію і передбаченому програмою СМЯ групи виробників. 

11. Власник сертифікату має бути суб'єктом, що відповідає за обіг харчової продукції на ринку 

(напр., у США власником сертифікату зазвичай є організація, що займається збутом або пакуванням) та/або мати 
змогу укладати договори учасниками групи/виробничими майданчиками і бути їхнім законним представником. 

12. Правило гнучкого збуту може застосовуватися тільки до сільськогосподарських культур, які збираються 
один раз на рік, і тільки до сільськогосподарських культур з коротким сезоном збирання врожаю (менше 4 
місяців). 

13. У Груп-заявника має бути обмежений діапазон і подібні сільськогосподарські культури, і до цих культур 
мають застосовуватися подібні схеми вирощування, збирання і обробки. 

14. Група виробників має змогу контролювати весь матеріальний баланс продукції (що продається/збувається 
через групу та/або безпосередньо учасником як сертифікована або як несертифікована) усіх своїх учасників. 
Інформація, яка стосується матеріального балансу, має зберігатися на рівні члена - виробника або рівні групи. 

15. Група виробників, що звертається з заявою на застосування винятку, має надати достатнє обґрунтування 
для отримання дозволу на безпосередній збут учасниками своєї продукції. Приклад: використання “клубних” 
сортів або коли фактичні обсяги продажів продукту за межами сертифікату групи є вкрай незначними. 
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ДОДАТОК ІІ.3 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ У ГРУПІ 

Учасник сертифікованої групи може отримати декларацію від групи виробників, яка підтверджує, що він належить 
до групи, за умови, що він вказаний у переліку в додатку до сертифікату. 

Логотип ОС або GLOBALG.A.P. не може бути використано 
Шаблон не повинен мати подібності з сертифікатом, виданим ОС 
Видача такої декларації є добровільним правом групи виробників. 

Декларація як мінімум має містити наступну інформацію: 

1. Назву групи виробників, GGN групи виробників (адресу за бажанням) 

2. Назву учасника, його GGN, продукцію учасника (адресу за бажанням) 

3. Дату закінчення чинності сертифікату групи 

4. Застереження: "Сертифікат GLOBALG.A.P. для групи визначає межі сертифікованої діяльності. 
Останній актуальний перелік сертифікованих учасників міститься у додатку до сертифікату групи. Поточний 
статус цього сертифікату завжди розміщено на: http://www.globalgap.org/search. Учасник має право 
отримувати комерційний дохід від продукції, вказуючи її як сертифіковану, тільки через Групу"*. 

5. Дата видачі цієї декларації 

6. Дозвіл від представника групи 

* Група, яка подавала заяву і була затверджена для "Правила гнучкого збуту у Варіанті 2", може не 
виконувати цього положення. Дивись Додаток ІІ.2. 
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РЕЄСТР ЗМІН ДО ВЕРСІЇ/РЕДАКЦІЇ 

Новий документ Замінений документ Дата публікації Опис внесених змін 

160630_GG_GR_Part- 
II_V5_0-2_en 

150630_GG_GR_Part- 
II_V5-0_en 

1 липня 2016 р. 
1.1 с) — додано одне слово; 
1.3.2. — виправлене посилання; 6. h) 
— виправлене посилання; 

170630 GG GR Part- 
II_V5_1_en 

160630 GG GR Part- 
II_V5_0-2_en 

1 липня 2017 р. У цьому документі немає змін 

170707_GG_GR_Part- 
II_V5_1_en 

160630_GG_GR_Part- 
II_V5_0-2_en 

7 липня 2017 р. 8. d) — виправлення необхідно 
узгодити з СМЯ CL і Загальними 

положеннями, Частина I 

190201_GG_GR_Part- 
II_V5_2_en 

170707_GG_GR_Part- 
II_V5_1_en 

1 лютого 2019 р. 8.d) — уточнення 
Додаток ІІ.2 — Введено Правило 
гнучкого збуту 
Додаток ІІ.3 Декларація про участь у 
групі виробників 

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_support@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 матиме вплив 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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