
Які ліцензії необхідно придбавати СГ для виробництва 

виноматеріалів на давальницьких умовах та при поверненні 

виноматеріалів їх власнику? 
ЗІР, категорія 115.01 

Згідно із ст. 7 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) 

виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту 

виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв на давальницьких 

умовах забороняється, крім виробництва спирту етилового, коньячного і плодового з 

давальницької сировини нерезидентами за умови повного вивезення готової продукції за 

межі митної території України.  

Статтею 1 Закону № 481 визначено, що до алкогольних напоїв належать продукти, 

одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі 

харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об’ємних одиниць, які 

зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння),  

2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних 

одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ 

ЗЕД. 

Відповідно до Закону України від 19 вересня 2013 року № 584-VІІ «Про митний 

тариф України» зі змінами та доповненнями класифікація виноматеріалів згідно з УКТ 

ЗЕД проводиться в товарній позиції 2204, оскільки виноматеріал одержується шляхом 

повного або часткового збродження виноградного сусла. 

Таким чином, виноматеріали у розумінні Закону № 481 належать до алкогольних 

напоїв. Виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб’єктами господарювання 

незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії (ст. 2 Закону № 481). 

При цьому переробка на давальницьких умовах винограду, плодів, ягід на 

виноматеріали дозволяється і здійснюється відповідно до чинного законодавства (ст. 7 

Закону № 481). 

Загальні вимоги щодо договорів давальницької переробки встановлені главою 61 

«Підряд» Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами та 

доповненнями. 

Отже, виробництво виноматеріалів може здійснюватися суб’єктами господарювання 

за умови одержання відповідної ліцензії. 

Відповідно до ст. 15 Закону № 481 суб’єкти господарювання первинного 

виноробства здійснюють поставку виноматеріалів суб’єктам господарювання вторинного 

виноробства без ліцензії на оптову торгівлю. 

Визначення терміну первинного та вторинного виноробства надано в ст. 1 Закону 

України від 16 червня 2005 року № 2662-IV «Про виноград та виноградне вино» зі 

змінами та доповненнями.  



Так, підприємства первинного виноробства – це підприємства, які здійснюють 

переробку винограду, виробництво виноматеріалів, сусла або соку консервованого, 

концентрату виноградного соку, займаються витримкою виноматеріалів, а також 

утилізацією відходів виноробства. Підприємства вторинного виноробства – це 

підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів, обробкою виноматеріалів та 

розливом або тільки розливом вин у споживчу тару відповідно до нормативних 

документів. 

Таким чином, суб’єкту господарювання для виробництва виноматеріалів на 

давальницьких умовах необхідно мати ліцензію на виробництво алкогольних напоїв.  

Повернення виноматеріалів власнику – суб’єкту господарювання вторинного 

виноробства здійснюється без наявності ліцензії на оптову торгівлю, іншим суб’єктам 

господарювання – за наявності ліцензії на оптову торгівлю. Окремо слід зазначити, що 

власнику виноматеріалів також необхідно отримати ліцензію на оптову торгівлю. 


