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ГАРМОНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄС У 
ЗАХИСТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ ВИН 

 

Споживання вина в Україні завжди було традицією, хоча і більшість експертів 

стверджують, що культура споживання вина у нас ще є нерозвинутою у порівнянні з 

країнами Західної Європи. На збільшення обсягів виробництва та споживання вина в Україні 

впливає скорочення сировинної бази, високі енергозатрати, від яких залежить кінцева 

вартість продукту, стрімке зростання мінімальних роздрібних цін, конкуренція з боку 

імпортних напоїв, постійне зростання податкового навантаження на галузь. Рівень 

споживання вина у провідних європейських країнах – до 40-50 л на людину. В країнах 

Середземномор’я натуральне червоне вино є традиційним продуктом харчування, 

обов’язковим за обіднім столом. У той час як в Україні столове вино і досі є підакцизним 

продуктом та належить до алкогольних напоїв. Тому на сьогодні гостро стоїть питання 

перекваліфікувати його на продукт харчування відповідно до діючих практик [1]. 

Набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з 01.09.2017 р. надало 

додаткового імпульсу розвитку вільної торгівлі, посприяло усуненню бар’єрів та зближенню 

нормативно-законодавчих баз, призвело до позитивної динаміки у сфері торгівлі та у 

провадженні реформ. 13.01.2019 р. в ЄС набрали чинності два нових регуляторних 

документи Європейської Комісії, які стосуються вина: Делегований регламент 2019/33 та 

Регламент щодо впровадження 2019/34. Зазначені документи наближають систему 

географічних зазначень (далі по тексту – ГЗ) для вин до ГЗ, яка вже діє для спиртних напоїв 

та харчових продуктів. Ці нові правила значно спрощують, уточнюють і узгоджують процес 

захисту ГЗ для вин. Це може мати позитивний ефект для українських виноробів з огляду на 

процес гармонізації українського законодавства зі стандартами ЄС.  

У разі стихійного лиха, несприятливих погодних умов або вжиття обов'язкових 

санітарних чи фітосанітарних заходів (які перешкоджають виробникам дотримуватися 

специфікації продукту) тимчасові відхилення дозволятимуть виробникам використовувати 

назву ГЗ для продукції, яка не повністю відповідає її специфікації. Тож запровадження таких 

тимчасових відхилень є великою допомогою виробникам вина з ГЗ. Звичайно, у таких 

випадках вина з ГЗ не повинні втрачати своїх основних характеристик і особливостей, але це 

допомагає виробникам вина з географічним зазначенням не втратити ринок через негативні 

тимчасові надзвичайні умови. Щоб стимулювати виробників виробляти вина з ГЗ, а також 

реєструвати захищені географічні зазначення, Європейська Комісія запровадила правило, 

згідно з яким ГЗ будуть скасовані у випадку, якщо продукт, для якого було зареєстроване 

географічне зазначення, відсутній на ринку не менше семи років поспіль. Таким чином буде 

забезпечене реальне відстеження захищених ГЗ, зменшено можливість ввести споживачів у 

оману, а співпраця між місцевими виробниками буде активнішою задля реалізації спільних 

інтересів та збереження захищених ГЗ чи захищених позначень походження. У світлі нових 

вимог завданням усіх країн, в тім числі й України, є створити належну систему контролю за 

виробництвом та продажем вин з ГЗ. Серед основних вимог у системі географічних 

зазначень в ЄС – акредитація органів сертифікації відповідно до міжнародного стандарту 

ISO/IEC 17065: 2012, тому створення й акредитація органів сертифікації є одним з великих 

викликів. У будь-якому разі лише належна система контролю за ГЗ і гарантування того, що 

дані, позначені на етикетці, відповідають вмісту винної пляшки, забезпечать довіру 

споживачів. Якщо буде створено систему довіри, тоді зростатиме й споживання вітчизняних 

вин, а також посилюватиметься конкуренція серед вітчизняних виробників вина та загалом 

розвиток виноробного сектора [2]. 
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Згідно додатка ХХІІ-А «Географічні зазначення – законодавство сторін та елементи і 

контролю» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС законодавством сторін є: 

а) в Україні – Закон України «Про правову охорону географічних зазначень», Закон 

України «Про виноград та виноградне вино» та правила його застосування. 

б) ЄС – Регламент Ради (ЄС) № 510/2006 про захист географічних зазначень та 

позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, та правила 

її застосування; Регламент Ради (ЄС) № 1234/2007 про створення спільної організації 

сільськогосподарських ринків та конкретні положення, що стосуються деяких видів 

сільськогосподарської продукції (які вказані в документі Single CMO Regulation – загальні 

правила організації ринків сільскогосподарської продукції), і правила її застосування; 

Регламент (ЄC) № 110/2008 Європейського парламенту і Ради про визначення, опис, 

презентацію, маркування та захист географічних зазначень спиртних напоїв та скасування 

Регламенту Ради (ЄЕС) № 1576/89, і правила її застосування; Регламент Європейського 

Парламенту і Ради (ЄС) № 251/2014 про визначення, опис, представлення, маркування та 

охорону географічних зазначень ароматизованих винних продуктів і про скасування 

Регламенту Ради (ЄЕС) № 1601/91. 

В умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС класифікацію 

виноробної продукції (пп. 215.3.1 Податкового кодексу України) приведено у відповідність 

до вимог Директива Ради 92/83/ЄЕС. Відповідні зміни внесено Законом України № 2628-VІІІ 

від 23.11.2018 р. Відповідно до п. 1 розд. II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 

2628 ці зміни набрали чинності з 01.03.2019 р. 

Для того, щоб харчові продукти можна було реалізовувати на ринку ЄС, вони повинні 

узгоджуватися з санітарними та фітосанітарними правилами ЄС. [5]. Дотримання таких 

правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах Групи 22 «Алкогольні і 

безалкогольні напої та оцет» УКТЗЕД, при експорті в ЄС. Ці правила стосуються контролю 

забруднювачів у харчових продуктах, простежуваності, відповідності і відповідальності 

щодо харчових продуктів і кормів, маркування харчових продуктів, контролю за харчовими 

продуктами нетваринного походження, сертифікатів і звітів про аналіз для вина, 

виноградного соку та мусту, товарного вигляду і маркування вина та деяких винних 

продуктів. 

Обов’язкова інформація на етикетці вин із захищеним походженням або ГЗ. 

Позначення категорії виноградних продуктів відповідно до частини ІІ Додатка VІІ 

Регламенту (ЄС) №607/2009. Для вин із захищеним походженням або ГЗ, позначення 

включатиме слова «захищено позначення походження» або «захищено ГЗ» і назва 

відповідної географічної зони. Фактичний вміст спирту за об’ємом зазначають у відсотках 

або частках. Цифрам можуть передувати написи «міцність» або «вміст спирту» або «сп.», за 

ними йде позначка «% об.». Позначення походження, що складається зі слів «wіne of» , 

«produced іn», «product of» або «sekt of» (тільки для ігристих вин, високоякісних 

шампанських і високоякісних ароматичних ігристих вин), або в еквівалентних термінах, з 

зазначенням, на додачу, назви країни, де виноград збирають і перероблюється в вино. 

Ідентифікація підприємства, яке здійснювало розлив або, в разі ігристих вин, газованих 

ігристих вин, високоякісних ігристих вин або високоякісних ароматичних ігристих вин, 

назва виробника чи постачальника. Назву та адресу доповнюють термінами «bottler», «bottled 

by», «bottled for» (в разі підряду на розлив), і «producer», «produced by»,«vendor» ,«sold by» 

або інші подібні вирази. Найменування та адреса імпортера, яким передують слова 

«іmporter» або «іmported by». Вміст цукру, відповідно до термінів, перелічених у частині А 

Додатку XІV Регламенту (ЄС) №607/2009, у випадку ігристих вин, газованих ігристих вин, 

високоякісних ігристих вин або високоякісних ароматичних ігристих вин. Слова «газоване 

ігристе вино» та «газоване напівігристе вино» слід доповнювати, де потрібно, словами 

«отримано шляхом додавання діоксиду вуглецю» або «отримано шляхом додавання 

ангідриду вуглецю». Заявлення речовин, що спричиняють алергічні реакції або 

непереносимість, перелічених у Додатку ІІ Регламенту (ЄС) №1169/2011, якому передує 
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слово «містить». Для сульфітів можна скористатися такими формулюваннями: «sulphіtes», 

«sulfіtes», «sulphur dіoxіde» або «sulfur dіoxіde». На додачу, це позначення може також 

супроводжуватися піктограмою, включеною до Додатка X Регламенту (ЄС) №607/2009.  

Необов’язкова інформація на етикетці вин. Рік збирання врожаю за умови, що 

принаймні 85% винограду, використаного у виробництві продукту, зібрано цього року. Для 

продуктів, традиційно, отриманих з винограду, зібраного в січні або лютому, на етикетці 

вказують попередній календарний рік. Назва сорту винограду. Умови використання назв 

сортів винограду або їхніх синонимів повинні узгоджуватися зі спеціальними правилами, 

введеними Регламентом (ЄС) №607/2009. Традиційні терміни для вин з захищеним 

походженням або ГЗ, введені Регламентами (ЄС) №1308/2013 та № 607/2009. Символ 

Спільноти, що вказує захищене походження або захищене ГЗ. Терміни стосовно деяких 

методів виробництва, зокрема, зазначені в Регламенті (ЄС) №607/2009. Назва більшої чи 

меншої географічної одиниці, ніж площа, що лежить в основі позначення походження чи ГЗ 

для вин з такими позначеннями. Ця згадка може містити назву населеного пункту або групи 

населених пунктів, місцевої адміністративної одиниці або її частини, виноробного 

субрегіону або його частин або адміністративної території. Крім цих специфічних вимог, є 

загальні правила маркування, які також застосовні до продуктів виноробства. Наприклад: 

вказівки чи позначення, що ідентифікують партію, до якої належать харчові продукти, 

відповідно до директиви ЄС 2011/91/EU (OJ L-334 16/12/2011) (CELEX 32011L0091); 

загальні положення про етикетування, представлення та рекламування харчових продуктів, 

зазначені в Регламенті (ЄС) 1169/2011; та правила про номінальну кількість розфасованих 

продуктів у директиві ЄС 2007/45/ EC (OJ L-247 21/09/2007) (CELEX 32007L0045) [3]. 

В Україні вимоги до правової охорони географічних зазначень, виноградного вина 

встановлені у: Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів», Законі України «Про виноград та виноградне вино», Законі України 

«Про правову охорону географічних зазначень», Законі України «Про інформацію для 

споживачів щодо харчових продуктів», Постанові Кабінету Міністрів України №1193 «Про 

затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом 

у готову упаковку», Наказі Мінагрополітики України № 590 «Про затвердження Вимог щодо 

розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на 

принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». 

Таким чином, представлені у публікації напрямки приведення у відповідність норм 

законодавства України стосовно вин із захищеним походженням або ГЗ до законодавства ЄС 

знижують технічні бар’єри під час здійснення зовнішньої торгівлі виноградного вина. 

Володіння та дотримання операторами ринку харчових продуктів вимог сучасного 

законодавства (як на внутрішньому ринку так і на ринку ЄС) сприяють забезпеченню 

безпечності та якості виноградного вина, задоволенню потреб споживачів та підвищують 

конкурентоздатність продукції. 
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