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Європейський Cоюз є провідним виробником вина. У період з 2009 по 2014 рік 

країни ЄС в середньому щорічно виробили 167 гектолітрів вина, що складає 65% 

світового обсягу виробництва вина у світі. Найбільшими виробниками вина в Європі 

є Італія (49,5 млн. гектолітрів), Франція (47,5 млн. гектолітрів) та Іспанія (37,2 млн. 

гектолітрів вина)1.  

Франція 

Відповідно до статті 302 Податкового кодексу Франції особою, що володіє 

ліцензією на зберігання підакцизних товарів (entrepositaire agréé), є будь-яка особа, 

яка: 

 Виробляє або переробляє спирт, вихідну сировину, ігристі вина, 

неігристі вина, продукти спиртового бродіння та пиво; 

 Зберігає отримані шляхом купівлі спирт, вихідну сировину, ігристі вина, 

неігристі вина, продукти спиртового бродіння та пиво з метою перепродажу  у 

обсязі, який перевищує встановлений обсяг продажу на одного покупця2. 

Обсяг встановлюється відповідно до статті 111-0 Додатку 3 до Податкового 

кодексу і складає: 

 10 літрів спирту або лікеру; 

 10 літрів вихідної сировини; 

 90 літрів вина або інших продуктів спиртового бродіння; 

 60 літрів ігристих вин; 

 110 літрів пива3. 

Для отримання дозвільних документів на ведення господарської діяльності в 

якості entrepositaire agréé необхідно звернутись з заявою у регіональне відділення 

митно-акцизного департаменту (Direction des douanes et droits indirects).  

Декларант повинен зазначити своє повне ім’я, назву юридичної особи, точну 

адресу місцезнаходження юридичної особи та вид підприємницької діяльності, а 

також надати такі документи: 

 Відомості про розташування і детальний план приміщень для 

зберігання підакцизних товарів; 

 Дозвіл на ведення господарської діяльності та/або витяг реєстру 

компаній та акціонерних товариств (registre du commerce); 

 Статут компанії; 

 Останні фінансові звіти (за можливості, три останніх) компанії; 

                                                           
1 За даними Міжнародної організації виноградників та вина. 
2 Article 302 G Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 55 [Електронний ресурс] 
// Légifrance : Le service public de la diffusion du droit – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticl
e=LEGIARTI000006304689.  
3 Article 111-0 A Modifié par Décret n°2001-542 du 20 juin 2001 - art. 1 JORF 27 juin 2001 
rectificatif JORF 4 août 2001 [Електронний ресурс] // Légifrance : Le service public de la diffusion 
du droit – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069574&idArticl
e=LEGIARTI000006299038.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304689
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304689
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069574&idArticle=LEGIARTI000006299038
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069574&idArticle=LEGIARTI000006299038
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 Документи про оформлення поручительства; 

 Сертифікати калібрування цистерн та контейнерів (certificat 

d’épalement4). 

Підтримка виноробної промисловості у Франції, як і в інших країнах ЄС, 

здійснюється в рамках спільної сільськогосподарської політики ЄС, і включає: 

 просування виробників вина на ринках третіх країн – поза ЄС 

(відповідно до статті 10 Постанови Ради (ЄС) №479/2008  від 29 квітня 2008 року); 

 реструктуризацію та реконструкції виноградарських господарств у 

вигляді внеску до вартості реструктуризації та відновлення (відповідно до статті 

11); 

 підтримку інвестицій в виноробні підприємства (відповідно до статті 

15), яка передбачає підтримку матеріальних і нематеріальних інвестицій в 

технологічне обладнання, виноробну інфраструктуру та реалізацію вина. Відповідно 

до положень Рекомендації Комісії 2003/361/ЄС від 6 травня 2003 року підтримка 

інвестицій основним чином спрямована на мікро-, малі та середні підприємства5; 

 очистки відходів виноробства, результати якої (спирт, винна кислота) 

підлягають використанню виключно в промисловості та енергетиці (відповідно до 

статті 16)6. 

У 2015 році на виконання Національної програми підтримки виноробства було 

витрачено 280 млн. євро7: 

Вид підтримки Обсяг допомоги (тис. євро) 
Просування виробників вина на ринках 
третіх країн 

44 474  

Реструктуризація та реконструкція 
виноградарських господарств 

99 923  

Підтримка інвестицій у виноробні 
підприємства 

101 812  

Очистка відходів виноробства 34 336  

 

У період 2009-2015 рр. на підтримку виноробного сектору Франції було витрачено 

1,984 млрд. євро8: 

 

                                                           
4 Devenir entrepositaire agréé [Електронний ресурс] // Direction générale des douanes et droits 
indirects. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.douane.gouv.fr/articles/a10931-
devenir-entrepositaire-agree.  
5 Council Regulation (EC) No 479/2008 of 29 April 2008 on the common organization of the market 
in wine, amending Regulations (EC) No 1493/1999, (EC) No 1782/2003, (EC) No 1290/2005, (EC) 
No 3/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2392/86 and (EC) No 1493 [Електронний ресурс] 
// Official Journal of the European Union – Режим доступу до ресурсу: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:148:0001:0061:en:PDF.  
6 Wine CMO :Submission of financial table of the national support programme 2014-2018 
[Електронний ресурс] // European Commission – Режим доступу до ресурсу: 
http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/annex-4-2014-2018_en.pdf. 
7 Financial execution of the national support programme 2015 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/execution-2015_en.pdf.  
8 Wine NSP Execution 2009-2015 & Planning 2016-2018 EU-28 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/2009-2018-overview_en.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:148:0001:0061:en:PDF
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10931-devenir-entrepositaire-agree
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10931-devenir-entrepositaire-agree
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:148:0001:0061:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:148:0001:0061:en:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/annex-4-2014-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/execution-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/2009-2018-overview_en.pdf
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Вид підтримки Обсяг допомоги (тис. євро) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Просування 
виробників вина на 
ринках третіх країн 

18426 27004 20056 29014 17098 43701 44474  

Реструктуризація та 
реконструкція 
виноградарських 
господарств 

45421 87445 114157 108300 108483 101818 99923  

Страхування врожаю 980 32 186 -17    

Підтримка інвестицій 
у виноробні 
підприємства 

10906 51504 46013 84798 118393 106139 101812  

Очистка відходів 
виноробства 

30594 35970 26248 45400 34651 28886 34336  

 

Італія 

В Італії кожна виноробня, яка здійснює господарську діяльність з метою 

одержання прибутку, підлягає реєстрації в Генеральній інспекції охорони якості та 

попередження підробки харчових продуктів (Ispettorato centrale della tutela della 

qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari)9. Крім того, виробники 

повинні одержати ліцензію Міністерства фінансів на виробництво вина. Для 

одержання ліцензії виробник повинен подати заявку в регіональний технічний 

відділ фінансів (ufficiotecnico  di  finanza) щонайменше  за 90 днів до початку 

господарської діяльності із зазначенням: 

 Назви компанії, її юридичної адреси, індивідуального номера платника 

ПДФ, фіскального коду особи, яка може представляти компанію; 

 Повної адреси місць зберігання (складів) алкогольних напоїв та 

потужностей виробництва; 

 Переліку обладнання та опису виробничого процесу, а також 

потужностей виробництва; 

 Якості сировини та кінцевих продуктів; кількість та місткість 

контейнерів для підакцизної продукції; 

 Переліку обладнання для вимірювання сировини, напівготової та 

готової продукції10. 

                                                           
9 ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari [Електронний ресурс] // Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – 
Режим доступу до ресурсу: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/394.  
10 DECRETO 27 marzo 2001, n. 153 Regolamento recante disposizioni per il controllo della 
fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell\'alcole etilico e delle bevande alcoliche, 
sottoposti al regime delle accise, nonche\' per l\' [Електронний ресурс] // Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/27/001G0203/sg.  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/394
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/27/001G0203/sg
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До заяви додається план складу підакцизної продукції та технічна 

документація11. 

Після одержання необхідної документації технічний відділ фінансів 

проводить технічну перевірку, і за її результатами приймає рішення про надання 

ліцензії. Ліцензія на виробництво вина підлягає щорічному перегляду. Оптова 

торгівля алкогольними напоями вимагає реєстрації в торгівельній палаті 

муніципалітету і одержання окремої ліцензії12. 

Підтримка виноробної промисловості в Італії, як і в інших країнах ЄС, 

здійснюється в рамках спільної сільськогосподарської політики ЄС, і включає: 

 просування виробників вина на ринках третіх країн – поза ЄС; 

 реструктуризацію та реконструкції виноградарських господарств у 

вигляді внеску до вартості реструктуризації та відновлення; 

 підтримка інвестицій у виноробні підприємства; 

 страхування врожаю; 

 очистки відходів виноробства, результати якої (спирт, винна кислота) 

підлягають використанню виключно в промисловості та енергетиці13. 

У період 2009-2015 рр. на підтримку виноробного сектору Італії було 

витрачено 2,129 млрд. євро14: 

 

Вид підтримки Обсяг допомоги (тис. євро) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Просування виробників 
вина на ринках третіх 
країн 

4867 25111 48518 60676 73589 72074 84397 

Реструктуризація та 
реконструкція 
виноградарських 
господарств 

82582 85945 93190 157363 154362 158241 160507 

Страхування врожаю  35331 27778 32022 35058 30182 19960 

Підтримка інвестицій в 
виноробні 
підприємства 

  6571 23759 55177 51062 46948 

Очистка відходів 
виноробства 

19800 23688 22406 14959 5235 11031 12032 

 

Іспанія 

                                                           
11 Там само.  
12 Österberg E. Alcohol Policies in EU Member States and Norway A Collection of Country Reports 
[Електронний ресурс] / E. Österberg, T. Karlsson – Режим доступу до ресурсу: 
http://ec.europa.eu/health/ph_projects/1998/promotion/fp_promotion_1998_a01_27_en.pdf.  
13 Wine CMO :Submission of financial table of the national support programme 2014-2018 
[Електронний ресурс] // European Commission – Режим доступу до ресурсу: 
http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/annex-4-2014-2018_en.pdf. 
14 Wine NSP Execution 2009-2015 & Planning 2016-2018 EU-28 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/2009-2018-overview_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/1998/promotion/fp_promotion_1998_a01_27_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/annex-4-2014-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/2009-2018-overview_en.pdf
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В Іспанії для виробницва алкогольних напоїв необхідна ліцензія Міністерства 

економіки, яка є обов’язковою для усіх виробництв, незалежно від типу продукції. 

Оптова торгівля алкогольними напоями вимагає окремої ліцензії15. 

Підтримка виноробного сектору в Іспанії  здійснюється  в рамках Програми 

підтримки виноробного сектору Іспанії. Наразі реалізується Програма на 2014-2018 

рр., відповідно до якої планується виділити 224 млн. євро на розвиток виноробної 

промисловості і залучити 498 млн. євро інвестицій, реалізувати 1000 проектів16. 

Допомога реалізується у вигляді: 

 одноразової виплати виробникам винограду та вина; 

 просування виробників вина на ринках третіх країн – поза ЄС; 

 реструктуризації та реконструкції виноградарських господарств у 

вигляді внеску до вартості реструктуризації та відновлення; 

 інвестиції в інновації виноробної галузі (з 2016 року); 

 підтримка інвестицій у виноробні підприємства; 

 очистки відходів виноробства, результати якої (спирт, винна кислота) 

підлягають використанню виключно у промисловості та енергетиці17. 

У період 2009-2015 рр. на підтримку виноробного сектору Іспанії було 

витрачено 2,159 млрд. євро18: 

 

Вид підтримки Обсяг допомоги (тис. євро) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Одноразова виплата 
виробникам 
винограду та вина 

 19507 142749 142749 142749 142749 142749 

Просування 
виробників вина на 
ринках третіх країн 

6981 24431 29692 36994 38291 39441 44345 

Реструктуризація та 
реконструкція 
виноградарських 
господарств 

27623 61882 61160 150091 163667 112494 80321 

Підтримка інвестицій 
в виноробні 
підприємства 

   295  9369 57961 

Очистка відходів 
виноробства 

31219 31558 32522 27330 7800 30409 29399 

                                                           
15 Österberg E. Alcohol Policies in EU Member States and Norway A Collection of Country Reports 
[Електронний ресурс] / E. Österberg, T. Karlsson – Режим доступу до ресурсу: 
http://ec.europa.eu/health/ph_projects/1998/promotion/fp_promotion_1998_a01_27_en.pdf.   
16 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR VITIVINICOLA ESPAÑOL 2014-2018 [Електронний ресурс]. 
– 2013. – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/programa-
apoyo-espa%C3%B1a-2014-2018-febrero_tcm7-322770.pdf.  
17Wine CMO: Submission of financial table of the national support programme 2014-2018 
[Електронний ресурс] // European Commission – Режим доступу до ресурсу: 
http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/annex-4-2014-2018_en.pdf.  
18 Wine NSP Execution 2009-2015 & Planning 2016-2018 EU-28 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/2009-2018-overview_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/1998/promotion/fp_promotion_1998_a01_27_en.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/programa-apoyo-espa%C3%B1a-2014-2018-febrero_tcm7-322770.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/programa-apoyo-espa%C3%B1a-2014-2018-febrero_tcm7-322770.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/annex-4-2014-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/2009-2018-overview_en.pdf
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Обсяг фінансової підтримки виноробного сектору в Іспанії, Італії та Франції 

станом на 2016 рр. (тис. євро). 

 

 
 

Молдова 

У Молдові виробництво з метою реалізації вин, продукції на основі сусла і 

вина і вторинної продукції виноробства може здійснюватися юридичними та 

фізичними особами, які мають відповідні ліцензії, видані відповідно до процедури і 

умов, регламентованих законом19. Для отримання або продовження ліцензії 

керівник підприємства або організації або уповноважена ним особа або фізична 

особа подає особисто, рекомендованим листом або за допомогою електронної пошти 

(у вигляді електронного документа з цифровим підписом) підписану заявником 

декларацію встановленого зразка, в якій містяться: 

 найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, IDNO 

підприємства або організації або прізвище, ім'я, адреса і IDNP фізичної особи; 

                                                           
19 Закон о винограде и вине N 57-XVI от 10.03.2006 [Електронний ресурс] // Мониторул 
Офичиал N 75-78/314 от 19.05.2006 – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/md/md031ru.pdf. 
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  вид діяльності (в повному обсязі або частково), на провадження якого 

заявник має намір одержати ліцензію або продовжити її дію; 

 прийняття заявником на себе відповідальності за дотримання 

ліцензійних умов при здійсненні виду діяльності, на який проситься ліцензія, і за 

достовірність поданих документів. 

До декларації для отримання ліцензії додаються: 

 копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або організації 

або посвідчення фізичної особи; 

 додаткові документи відповідно до положень законодавчих актів, що 

регулюють ліцензовану діяльність, на яку запитується ліцензія. Документи 

подаються в оригіналі або у вигляді копій, в тому числі на електронному носії, з 

поданням оригіналів для звірки, за винятком документів, перевірка яких 

здійснюється за процедурою єдиного вікна20. 

Додатково суб’єкт господарювання повинен представити: 

 копію документа про право власності на спеціалізовані склади - для 

оптової реалізації алкогольної продукції; 

 прогноз асортименту етилового спирту і / або алкогольної продукції 

для імпорту і / або оптової реалізації, для виробництва та / або зберігання і оптової 

реалізації на поточний календарний рік в двох примірниках, один з яких згодом 

передається центральному галузевому органу в агропромисловій сфері; 

  копію документа про право власності або договору фінансового лізингу 

виробничих потужностей і документа про право власності або договору фінансового 

лізингу або майнового найму об'єкта нерухомості, в якому буде здійснюватися 

ліцензована діяльність, - для виробництва етилового спирту і алкогольної продукції; 

  копію дозволу щонайменше одного виробника на здійснення оптової 

реалізації алкогольної продукції в режимі дилерської діяльності - для зберігання і 

оптової реалізації вітчизняної алкогольної продукції через спеціалізовані склади; 

  підтвердження повідомлення центрального галузевого органу в 

агропромисловій сфері про володіння мінімальними виробничими потужностями - 

для підприємств, які вперше просять ліцензію на виробництво етилового спирту та 

алкогольної продукції21. 

У Молдові відповідно до статті 31 Закону «Про виноград та вино» 

стимулювання державою розвитку виноградно-виноробного сектору здійснюється 

шляхом надання субсидій з Фонду субсидіювання сільськогосподарських 

                                                           
20 Закон о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования N 
451-XV от 30.07.2001 Мониторул Офичиал N 26-28/95 от 18.02.2005 г., стр.10 Мониторул 
Офичиал ал Р.Молдова N 108-109/836 от 06.09.2001 [Електронний ресурс] // Мониторул 
Офичиал N 26-28/95 от 18.02.2005 г., стр.10 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 108-
109/836 от 06.09.2001 – Режим доступу до ресурсу: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=313293.  
21 Закон Nr. 1100 от 30.07.2000 о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной 
продукции [Електронний ресурс] // Monitorul Oficial Nr. 130-132 – Режим доступу до ресурсу: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311533.  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=313293
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311533
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виробників, який щорічно створюється у структурі державного бюджету22. 

Починаючи з 2016 року сільськогосподарські виробники, які володіють 

виноградними насадженнями товарного виробництва, не зареєстровані у 

Виноградно-виноробному реєстрі Республіки Молдова, не матимуть права на 

одержання субсидій з фонду субсидіювання сільськогосподарських виробників. 

Також з 2016 року підлягають субсидіюванню виноградні насадження з винними 

сортами, призначеними для виробництва виноградно-виноробної продукції з 

захищеними географічними найменуваннями23. 

 

 

Інформацію підготувала Катерина  Пенькова, 

аналітик ЄІДЦ 

                                                           
22 Закон о винограде и вине № 57-XVI от 10.03.2006 [Електронний ресурс] // Мониторул 
Офичиал № 75-78/314 от 19.05.2006 – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/md/md031ru.pdf.  
23 Постановление № 352 от 10.06.2015 О порядке распределения средств фонда 
субсидирования сельскохозяйственных производителей на 2015 год [Електронний ресурс] 
// Правительство Республики Молдова. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: 
http://aipa.gov.md/sites/default/files/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1
%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0
%B2%D0%B0_0.pdf.  

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/md/md031ru.pdf
http://aipa.gov.md/sites/default/files/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_0.pdf
http://aipa.gov.md/sites/default/files/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_0.pdf
http://aipa.gov.md/sites/default/files/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_0.pdf

