ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України «Про внесення змін до Правил виробництва коньяків
України»
1. Резюме
Метою прийняття проєкту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України «Про внесення змін до Правил виробництва
коньяків України» (далі – проєкт наказу) є дерегуляція виробництва
виноматеріалів коньячних та експорту купажів коньяків України на інші
підприємства для їх подальшого розливу.
2. Проблема, яка потребує розв’язання
Правилами виробництва коньяків України встановлено обмеження термінів
перегонки виноматеріалів коньячних до 01 квітня або до 01 липня, наступного за
врожаєм винограду року.
Сучасні технічні умови дозволяють зберігати виноматеріали коньячні
належної якості відповідно до ДСТУ 4645:2006 «Виноматеріали коньячні. Загальні
технічні умови», тому за умови наявності обладнання, що забезпечує якість
продукції, суб’єкт господарювання має визначати термін перегонки без його
обмеження до 01 квітня або до 01 липня, наступного за врожаєм винограду року.
Також, Правилами виробництва коньяків України встановлено заборону
відвантаження купажів коньяків України на інші підприємства для їх подальшого
розливу у споживчу тару.
Категорії «коньяків України, призначених для відвантаження з метою
розливу на інші підприємства» були визначені у пункті 2.3.5 Основних правил
виробництва і зберігання коньяків України КД У 00015050-15.91.10:2008,
затверджених Міністерством аграрної політики України 19 травня 2008 року,
які були скасовані наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 27 грудня 2017 року № 702 «Про затвердження Правил
виробництва коньяків України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 30 липня 2018 року за № 875/32327.
На звернення вітчизняних виробників коньяків України та з метою підтримки
вітчизняного виробника проєктом наказу пропонується дозволити експорт купажів
коньяків України на інші підприємства для їх подальшого розливу.
3. Суть проєкту акта
Проєктом наказу пропонується надати суб’єкту господарювання право
визначати термін перегонки виноматеріалів коньячних без його обмеження до
01 квітня або до 01 липня, наступного за врожаєм винограду року за умови їх
зберігання належної якості.
Також, пропонується надати суб’єкту господарювання право експорту
купажів коньяків України на інші підприємства для їх подальшого розливу.
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4. Вплив на бюджет
Реалізація проєкту наказу не потребуватиме додаткових фінансових витрат з
Державного бюджету України чи місцевих бюджетів.
5. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.
Реалізація проєкту наказу матиме вплив на інтереси заінтересованих сторіноператорів ринку, діяльність яких пов’язана з виробництвом коньяків України.
Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін
додається.
6. Прогноз впливу
Прийняття наказу зменшить державне регулювання процесу виробництва
виноматеріалів коньячних та збільшить обсяги виробництва коньяків України за
рахунок їх експорту.
Це припинить процес стагнації галузі виноградарства, прискорить розвиток і
модернізацію заводів первинного виноробства, дасть можливість залучення
інвестицій у виноградарсько–виноробну галузь, що призведе до збільшення
робочих місць у густонаселених виноградарських регіонах, прискорення розвитку
інфраструктури сільських територій, збільшення фінансових надходжень до
державного та місцевих бюджетів.
Збільшення виробництва коньяків України за рахунок освоєння нових ринків
збуту буде значним стимулом для залучення інвестицій у закладення вітчизняних
виноградних насаджень.
7. Позиція заінтересованих органів
Проєкт наказу потребує погодження із Державною регуляторною службою
України, Державною податковою службою України, Міністерством фінансів
України та Антимонопольним комітетом України, підлягає державній реєстрації
у Міністерстві юстиції України.
8. Ризики та обмеження
У проєкті наказу відсутні положення, що стосуються прав та свобод,
гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод,
впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,
містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень,
пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються
інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.
9. Підстава розроблення проєкту акта
Проєкт наказу розроблено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України на підставі звернень вітчизняних виробників
коньяків України.
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
___ __________ 2020 року
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