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Містить корупціогенний фактор

Опис законопроєкту.
Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України “Про виноград та

виноградне вино” та викласти його у новій редакції. Новим Законом України “Про вино та
інші продукти виноградарства і виноробства” (далі - Закон) пропонується запровадити ряд
новвоведень пов’язаних із регламентацією процедури вирощування винграду, виробництва
вина, реєстрації географічних зазначень, проведення енологічних практик тощо.

Резюме
Законопроєкт потребує суттєвого доопрацювання. У цьому висновку не міститься

опис усіх виявлених корупціогенних факторів, а лише зазначені основні зауваження.
Проте, в законопроєкті є велика кількість таких корупціогенних факторів:
1. Неналежне регулювання підзаконними нормативно-правовими актами;
2. Надмірні дискреційні повноваження;
3. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності юридичних та

фізичних осіб під час здійснення публічних процедур;
4. Прогалина;
5. Використання оціночних понять

Корупціогенні фактори.

1. Неналежне регулювання підзаконними нормативно-правовими актами



Вказаний законопроєкт пропонує запровадити ряд нових механізмів та процедур у
сфері виноробства, вирощування винограду, тощо. Проте, більшість із цих механізмів
автори пропонують регулювати на підзаконному рівні. Такі положення перетворюють
закон із регулятивного НПА в декларативний.

Так, в законопроєкті більше 40 разів пропонується віднести регулювання певних
важливих питань на підзаконний рівень. Для прикладу, центральному органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, державної
політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави (далі
- Мінагро) пропонується врегулювати:

- Умови, порядок і спосіб садіння сортів винограду;

- Порядок та форма подачі заявки, строки розгляду заявки, порядок внесення змін
до Виноградарсько-виноробного реєстру;

- Вимоги до матеріально-технічної бази та інших об’єктів інфраструктури,
необхідних для виконання функцій із оцінки відповідності;

- Порядок розгляду оскаржень на рішення органів оцінки відповідності тощо.
Для більшості із запропонованих питань не встановлюється жодних обмежень в

законопроєкті, що у свою чергу дозволяє ЦОВВ регулювати їх самостійно і на власний
розсуд.

Рекомендуємо, хоча б частково, врегулювати запропоновані механізми на рівні
закону, для забезпечення ефективності правозастосування та усунення можливості
зловживань з боку ЦОВВ.

2. Надмірні дискреційні повноваження
2.1. Статтею 8 Закону визначається, що:
«Умови, порядок і спосіб садіння сортів винограду, перелік класифікованих сортів

винограду визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах
сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави».

Вказана норма надає Мінагро право визначати за яких умов, в якому порядку та у
який спосіб суб’єкту цього Закону садити певний сорт винограду. Такі повноваження
можуть надто обтяжувати осіб, які вирощують виноград та негативно впливати на їхню
свободу введення свої діяльності. Більше того, Мінагро зможе зловживати таким правом,
встановивши, наприклад, надто високі (для окремих суб’єктів закону) вимоги щодо
способу садіння винограду, що може призвести до неможливості вирощування певних
сортів такими суб’єктами.

Вважаємо, що подібні повноваження слід обмежити в Законі, встановивши
мінімальні гарантії від зловживань з боку Мінагро під час визначення ним умов, способу
та порядку садіння сортів винограду.

2.2. Статтею 9 Закону визначається, що:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію

державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з
питань продовольчої безпеки держави, визначає з виділенням у натурі зони
виробництва винограду та виноробні території. У виділених зонах та територіях
регламентується сортовий склад вирощування винограду відповідно до спеціалізації
відповідної виноробної території виноградарства та заявлених категорій вина».

Крім того, статтею 7 Закону надається повноваження Мінагро визначати межі і
назви виноробних територій та їхню належність до визначених зон виноградарства,
дозволені і рекомендовані класифіковані сорти та інші вимоги щодо вирощування
винограду і виробництва виноробної продукції на виноробних територіях, а також
методи дослідження екологічних і людських чинників, сортів винограду і виноградної лози



та підщепних сортів з метою змін в районуванні та порядок затвердження змін в
районуванні.

Вказані повноваження Мінагро жодним чином не обмежені та
нерегламентовані. Так, не розуміло за яким принципом та в якому порядку Мінагро
буде визначати вказані вище території. На законодавчому рівні не пропонується жодних
критеріїв за якими певні території можуть визначатися придатними для вирощування
винограду, а які ні тощо.

Таким чином, Мінагро буде самостійно визначати такі території та зони, що,
наприклад, унеможливить вирощування винограду на певних територіях, а це свою чергу
зможе негативно вплинути на окремих суб’єктів цього закону.

Рекомендуємо встановити критерії за якими Мінарго буде визначати зони та
території виробництва винограду.

2.3. Статтею 11 Закону визначається, що:
«Порядок та форма подачі заявки, строки розгляду заявки, порядок внесення

змін до Виноградарсько-виноробного реєстру затверджує центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, державної
політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави».

Вказане положення законопроєкту надає право Мінагро самостійно та на власний
розсуд визначати всі важливі питання пов’язані із доступом до Виноградсько-виноробного
реєстру.

Проте, цією ж статтею визначається, що:
«У разі, якщо суб’єкти господарювання, які підлягають реєстрації у

Виноградарсько-виноробному реєстрі не зареєструються у ньому, не подаватимуть
передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами відомості,
документи, такі суб’єкти господарювання не мають права вирощувати та збирати,
реалізовувати виноград для виготовлення виноробної продукції, виготовляти виноробну
продукцію. Випадки порушення цієї норми розглядаються як фальсифікація виноробної
продукції і така продукція підлягає вилученню з обігу».

Таким чином, Мінагро отримує нічим не обмежені повноваження визначати
питання, які безпосередньо впливають на можливість суб'єкта цього Закону вести свою
діяльність. Оскільки, надто складний порядок подачі заявки або надто складна її форма чи
надто короткий строк подачі зможуть позбавити права суб’єкта господарювання
вирощувати, збирати або реалізовувати виноград.

Рекомендуємо визначити порядок, строк та форму подачі заявки до
Виноградсько-виноробного реєстру у Законі.

Додатково варто зазначити, що подібне зауваження стосується статті 13 Закону,
якою пропонується визначити, що порядок ведення та адміністрування
Виноградарсько-виноробного реєстру, а також перелік додаткових відомостей
визначається Мінагро.

2.4. Статтею 15 Закону регулюється порядок, спосіб подачі та зміст декларацій про
врожай. Проте, цією ж статтею визначено, що:

«Зміст декларації про врожай, форму декларації, порядок, спосіб і час подачі
декларації про врожай, порядок вилучення покинутої (занедбаної) ділянки з
Виноградарсько-виноробного реєстру визначає центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у
сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави».

Незрозуміло навіщо Мінагро додатково встановлювати зміст декларації про врожай,
якщо він вже визначений у самій статті. Крім того, вказане положення надає можливість
Мінагро на власний розсуд визначати важливі питання пов’язані із подання такої



декларації, що може призвести до встановлення надто обтяжливих правил її подачі для
суб’єктів господарювання.

Рекомендуємо визначити повний зміст, порядок, основні вимоги до форми, а також
час подачі декларації про врожай на законодавчому рівні.

Аналогічне зауваження стосується статей 16 та 17 Закону, які регулюють подачі
декларацій про виробництво виноробної продукції та запаси виноробної продукції
відповідно.

2.5. Статтею 22 Закону встановлено, що:
«Виробник продуктів, які належать до категорії продуктів виноградарства і

виноробства, ароматизованих винних продуктів, інших продуктів виноробства відповідно
до цього Закону, який проводить експеримент (виконавець процедури) до початку
проведення експерименту подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах
сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави на погодження
заявку на застосування певних енологічних практик, не передбачених цим Законом та
підзаконними нормативно-правовими актами, ухваленими на підставі цього Закону
відповідно до порядку затвердженому центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у
сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави».

Проте, аналогічно до попередніх зауважень вказаним положенням Мінагро
надаються надмірні дискреційні повноваження щодо визначення всіх важливих питань
пов’язаних із подачею відповідної заявки. Таким чином створюються умови для
зловживання з боку ЦОВВ.

Рекомендуємо визначити порядок подачі таких заявок в Законі (хоча б частково).

2.6. Статтею 40 Закону встановлюється процедура погодження специфікації
вина/ароматизованого винного продукту спеціально уповноваженим органом. Зокрема,
цією статтею встановлюється, що:

«Для здійснення дослідження повноти та обґрунтованості специфікації вина,
ароматизованого винного продукту спеціально уповноваженим органом створюється
Експертна комісія, до складу якої входять представники спеціально уповноваженого
органу, органів місцевого самоврядування, наукових установ, представники виробників та
їх об’єднань.

Склад Експертної комісії та положення про неї затверджується спеціально
уповноваженим органом».

По-перше, Законом чітко не визначено, який орган слід вважати уповноваженим,
лише в пункті 77 частини 1 статті 1 Закону вказано, що такий орган окремо визначається
КМУ.

По-друге, надання повноважень такому органу самостійно та без жодних обмежень
визначати склад і положення про Експертну комісію може негативно вплинути на права
виробників вина, а також створює можливості для зловживань. Так, положення про
Експертну комісію затверджене уповноваженим органом може містити такі норми, які
сприятимуть корупційним ризикам та спонукатимуть до надання неправомірної вигоди.

Рекомендуємо чітко визначити повноваження, склад та основні вимоги до
положення про Експертну комісію в Законі.

2.7. Стаття 41 Закону регулює дослідження Експертною комісією специфікації.
Вона зокрема встановлює, що «У разі проведення дослідження Експертною комісією
специфікації вина дослідження включає також фактичну перевірку на місці, яка
передбачає перевірку…» та «Заявник, який звернувся за погодженням специфікації,
зобов’язаний забезпечити можливість і доступ представників Експертної комісії для



проведення такого дослідження в порядку, встановленому спеціально уповноваженим
органом».

Вказані положення надають Експертній комісії та уповноваженому органу
самостійно визначати спосіб проведення перевірки на місці, обсяг документів до яких
необхідно надати доступ, порядок проведення дослідження тощо. Іншими словами вказані
органи зможуть проводити фактичні перевірки на місці в порядку та у спосіб, який для
них буде найзручнішим, проте, який може порушувати права заявників та створювати
корупційні ризики.

Рекомендуємо встановити в Законі гарантії від зловживань з боку Експертної
комісії під час проведення перевірок.

2.8. Стаття 47 Закону регулює вимоги до органу оцінки відповідності та його
функції. Серед іншого в ній встановлено, що: «Вимоги до матеріально-технічної бази
та інших об’єктів інфраструктури, необхідних для виконання функцій із оцінки
відповідності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах
сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави».

Оскільки відповідність вказаним вище вимогам є необхідним для включення до
Реєстру (фактично для акредитації), то Мінагро буде мати безпосередній вплив на
включення таких організацій до реєстру. Таким чином, встановлення надто високих вимог
до матеріально-технічної бази дозволить допустити до ринку лише ті підприємства, які є
вигідними для Мінагро.

Більше того, вказаною статтею встановлено, що: «Виключними підставами для
відмови у внесенні до Реєстру органів оцінки відповідності є виявлення недостовірних
відомостей у поданих документах».

Проте, в законопроєкті відсутні критерії та вимоги до такої інформації,
встановлення її «недостовірності» буде виключно суб’єктивним рішенням. Вважаємо, що
недостовірною інформацією може бути визнано лише ту інформацію, недостовірність якої
може бути підтверджено, наприклад, документально, або ж таке підтвердження міститься
у державному реєстрі та інше. Тобто, повинен бути виключений «людський суб’єктивний
фактор» для перевірки достовірності/недостовірності інформації.

2.9. Стаття 52 Закону регулює вибіркову перевірку виробників вина з географічним
зазначенням (назвою місця походження), ароматизованих винних продуктів з
географічним зазначенням. Проте, вказаною статтею не наведено підстав для перевірки, її
порядку, вимог до періодичності та іншої необхідної інформації. Все це дозволить
контролюючому органу самостійно визначати коли, де, як і за яких підстав проводити такі
перевірку, що у свою чергу створює можливість для виникнення корупційних ризиків.

2.10. Стаття 72 Закону встановлює відповідальність за порушення цього Закону,
законодавства у галузях виноградарства та виноробства. Серед іншого нею визначається,
що: «За правопорушення до юридичних осіб та фізичних осіб підприємців застосовуються
фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірі від п’яти мінімальних заробітних плат до
п’ятдесяти мінімальних заробітних плат».

Наявність на рівні закону такої великої різниці між мінімальною та максимальною
санкцією без визначення критеріїв її застосування надає можливість для довільного
вибору уповноваженою особою такої санкції. Це у свою чергу призводить до виникнення
корупційних ризиків та порушення прав осіб, до яких такі санкції застосовуються.

Рекомендуємо визначити конкретні критерії для застосування відповідного рівня
санкцій.



3. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності юридичних та
фізичних осіб під час здійснення публічних процедур

3.1. Статтею 11 Закону регламентується порядок введення та адміністрування
Виноградсько-виноробного реєстру, при цьому визначається, що:

«Внесення відомостей про суб’єктів господарювання, які підлягають реєстрації
в Виноградарсько-виноробному реєстрі може здійснюватися центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики,
державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки
держави, центром надання адміністративних послуг та/або суб’єктами
господарювання, які підлягають реєстрації у Виноградарсько-виноробному реєстрі».

З вказаного положення не зрозуміло яким чином суб’єкт господарювання зможе
внести відомості про себе до такого реєстру. Також не зрозуміло, як такий суб’єкт отримає
доступ до відповідного реєстру, якщо згідно із цією ж статтею введення на
адміністрування Виноградсько-виноробного реєстру здійснюється Мінагро.

Таким чином, вказане положення не чітко регламентує право суб’єктів
господарювання на внесення відомостей про себе до вказаного реєстру.

3.2. Стаття 25 Закону регулює підвищення натуральної концентрації спирту за
об’ємом, при цьому вона ж визначає, що: «Якщо виробники вина виробляють вино із
географічним зазначенням, вони повинні повідомити орган з оцінки відповідності».

Проте, положеннями Закону не встановлено порядку, способу та форми такого
повідомлення. Відповідно закон встановлює нечіткі обов’язки суб’єкта господарювання,
оскільки не визначає суттєвих аспектів здійснення такого обов’язку.

Аналогічне зауваження стосується статті 26 Закону щодо повідомлення про
проведення підвищення або зниження кислотності відповідних продуктів.

3.3. Статтею 35 Закону регулюється право на реєстрацію географічного зазначення
(назву місця походження) вина, географічного зазначення ароматизованого винного
продукту. При цьому, цією статтею встановлено, що: «Один виробник має право на
подання заявки на реєстрацію географічного зазначення вина, ароматизованого винного
продукту, якщо він доведе, що є єдиним виробником, який у цьому географічному місці
виробляє вино/ароматизований винний продукт, а географічна територія, на якій
здійснюється виробництво має характеристики, які істотно відрізняються від
прилеглих територій, або характеристики вина, ароматизованого винного продукту
відрізняються від вина, ароматизованого винного продукту, вироблених на прилеглих
територіях».

Із вказаного положення незрозуміло яким чином та в якому порядку буде
відбуватися процес доказування вище наведених фактів. Крім того, не зрозуміло які
характеристики території та вина слід вважати «істотно іншими» в розумінні цієї статті.

Таким чином, механізм реєстрації географічного зазначення вина одним
виробником є нечітким. Рекомендуємо визначити такий механізм у законі більш
конкретно.

3.4. Статтею 40 Закону регламентується процедура погодження специфікації
вина/ароматизованого винного продукту спеціально уповноваженим органом. Також цією
статтею встановлено, що:

«За результатами розгляду клопотання та специфікації спеціальним
уповноваженим органом приймаються рішення про погодження специфікації або про
відмову у погодженні специфікації. Рішення оформляються у формі висновків».

Проте, вказаною статтею не встановлюються вичерпні та чіткі підстави для відмови
у погодженні специфікації. Таким чином, вказане положення, по-перше створює умови для



виникнення корупційних ризиків, а по-друге суперечить статті 4 Закону України «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», якою передбачається, що «Виключно
законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного
вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, анулювання документа
дозвільного характеру характеру, встановлюються».

Рекомендуємо визначити чіткі та вичерпні підстави для відмови у погодженні
специфікації.

4. Прогалина
Стаття 43 Закону регулює порядок реєстрації права на використання

зареєстрованого географічного зазначення (назви місця походження) вина, географічного
зазначення ароматизованого винного продукту. При цьому, останній абзац цієї статті
встановлює, що: «Порядок розгляду клопотання та прийняття рішення щодо надання
висновку спеціальним уповноваженим органом за результатами його розгляду
здійснюється в порядку визначеному статтею 39 цього Закону», Проте, стаття 39
Закону містить лише два абзаци, які не визначають жодного порядку:

«Стаття 39. Особливі вимоги до єдиного документу для вина/ароматизованого
винного продукту

Єдиний документ повинен містити стисло викладені основні елементи
специфікації вина/ароматизованого винного продукту.

Форма єдиного документу затверджується Національним органом
інтелектуальної власності».

Таким чином в Законі відсутній порядок розгляду відповідного клопотання.

5. Використання оціночних понять
5.1. Статтею 22 Закону встановлено, що:
«Експериментальне використання нових енологічних практик допускається і

проводяться за умови, якщо:
їхньою метою є правильна виніфікація, стабілізація та зберігання або

дозрівання продукту;
виробником ураховується необхідність охорони здоров’я людей;
виробник попереджає потенційні ризики введення в оману споживачів;
такі процедури забезпечують збереження природних і суттєвих

характеристик вина, і не спричиняють істотних змін у складі цього продукту;
виробник дотримується мінімальних вимог щодо захисту довкілля».
Вказані вимоги описані доволі розмито та поверхнево. Вони переповненні

оціночними поняттями такими як: «правильна виніфікація», «істотні зміни», «мінімальні
вимоги» тощо. В результаті кожен суб’єкт цього закону буде самостійно вкладати у зміст
кожного поняття свою суть.

Для ефективного правозастосування рекомендуємо визначити вказані вище поняття
більш детально.

5.2. В законопроєкті доволі часто використовуються такі оціночні поняття, як:
«людський чинник», «велика територія», «у разі необхідності», «несприятливі
кліматичні умови», «деякі зони», «відповідний рівень».


