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6-7 серпня 2020 року, ОДЕСА, УКРАЇНА 

 

ДЕДЛАЙН: 

Прийом реєстраційних карток: 

до 3 серпня 2020 року - для всіх учасників, 

4 серпня 2020 року - крайній термін прийому зразків. 

до 4 серпня 2020 року - оплата участі і прийому зразків. 

 

*Недотримання крайніх термінів реєстрації та оплати призведе до неможливості 

участі в конкурсі. 

 

Ст. 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ 

Всеукраїнський конкурс вин і спиртних напоїв «ОДЕСЬКИЙ ЗАЛИВ», 

організований Одеською обласною Радою (http://oblrada.odessa.gov.ua)/, Одеською 

національною академією харчових технологій https://www.onaft.edu.ua/, Науково-

навчальною лабораторією сенсорного аналізу ОНАХТ http://lsa.onaft.edu.ua/en, 

https://www.facebook.com/labSensONAFT, (Україна), компанією Експо-Юг-Сервіс 

http://expodessa.com (Україна) спільно з британською компанією “Gustos Life” 

https://gustos.life/ (Молдова). 

На дегустаційному конкурсі буде використовуватися спеціалізована 

дегустаційна програма англійської компанії "Gustos Life", що використовує 

технологію блокчейн, яка виключає можливість фальсифікації оцінок експертів в 

ході проведення конкурсу і після його закінчення. Особливістю експертизи є 

комбінація методології сенсорного аналізу і журі, що складається з кваліфікованих 

та сертифікованих експертів (сертифікати WSET https://www.wsetglobal.com/) Конкурс 

проходить відповідно до Правил міжнародних конкурсів, розробленихO.I.V. 

Ст. 2. ПРИЙОМ ЗРАЗКІВ  

Згідно з визначенням в "Міжнародному кодексі виноробної практики", 

Всеукраїнський дегустаційний конкурс виноробної продукції відкритий для всіх 

http://oblrada.odessa.gov.ua)/
https://www.onaft.edu.ua/
http://lsa.onaft.edu.ua/en
https://www.facebook.com/labSensONAFT
http://expodessa.com/
https://gustos.life/
https://www.wsetglobal.com/


категорій і типів вин спиртних напоїв, які були виготовлені відповідно до 

законодавства країни походження. Інші спеціальні вина або продукти на основі вина 

та спиртні напої виноградного походження (винний дистилят), також будуть допущені 

на конкурс. 

Вина і інші напої перед подачею журі будуть згруповані за категоріями, згідно з 

регламентом OIV, який представлено в Додатку 1. 

Зразки кожного сорту вина або продукту виноградного походження, 

представлені на конкурс, повинні бути в кількості 4 пляшок об'ємом 0.75 л (в певних 

випадках допускаються пляшки об'ємом 0.5 л і 1 л).  

 

Ст. 3. РЕЄСТРАЦІЯ ЗРАЗКІВ  

 

Кожен зразок повинен супроводжуватися реєстраційною карткою, яка повинна 

включати в себе наступну інформацію: 

- точне найменування продукту згідно із законодавством країни походження; 

- категорію продукту відповідно до Додатку 1; 

- рік збору врожаю (якщо є); 

- сорт або сорти винограду (із зазначенням відсоткового вмісту кожного з них у 

вині/продукті); 

- технічну інформацію (за бажанням); 

- сертифікат якості (або результати хімічних аналізів зі змістом: масова 

концентрація цукрів, г/дм3, обємна частка етилового спирту, %, масова концентрація 

титрованих кислот, г/дм3, масова концентрація сірчистої кислоти (загальної/вільної), 

мг/дм3; 

- ім'я та підпис уповноваженої особи. 

Оригінал реєстраційної картки з печаткою і підписом вкладається в коробку з 

пляшками. 

Реєстраційну картку необхідно відправити на пошту (lsa.onaft@gmail.com). 

На кожен зразок заповнюється окрема Реєстраційна картка. 

Крайній термін прийому реєстраційних карток: 4 серпня 2020 року. 

* Недотримання крайніх термінів реєстрації та оплати призведе до неможливості 

участі в конкурсі. 

 

Ст. 4. ДОСТАВКА ЗРАЗКІВ  

 

Зразки можуть бути доставлені будь-яким доступним учаснику способом. 

Відправку зразків здійснювати тільки після узгодження з організатором. 

Прийом зразків проводиться разом з реєстраційною карткою та підтвердженням 

оплати реєстраційного збору. 

Зразки, отримані без реєстрації, або які не задовольняють реєстраційним 

критеріям, згідно Ст. 3, не будуть повернуті і залишаться в розпорядженні 

організаторів. 

3 серпня 2020 року - крайній термін прийому зразків 

Доставку зразків оплачує Учасник. 
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Ст. 5. ОПЛАТА УЧАСТІ 

Учасники проводять оплату в національній валюті. 

Розрахункові реквізити для оплати 

ПП «Экспо-Юг-Сервис» 

Код ЕГРПОУ 25045877 

Расчетный счет UA673282090000000002600631878  

АБ «Південний» 

МФО 328209 

Призначення платежу – зразки на конкурс 

 

Ст. 6. СОРТУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗРАЗКІВ 

Перевірка і реєстрація зразків проводиться організаторами, на основі 

реєстраційних карток та технічної інформації. Організатори гарантують зберігання 

зразків при температурі і в умовах, що забезпечують належне збереження. 

Грунтуючись на реєстраційних картках і на технічних даних, зразки будуть 

розподілені за категоріями згідно з Додатком 1; черговість їх подання на конкурсі 

встановлюється по порядку убування року збору врожаю, а також відповідно до 

концентрації цукру в зразках і збільшення відсотка спирту. 

 

Ст.7. ЖУРІ 

Журі формується з кваліфікованих та сертифікованих експертів, що мають 

сертифікати WSET. Кожна дегустаційна комісія складається з 7 (семи) членів журі. 

Оцінка зразків проходить в он-лайн режимі. 

Підсумковий лист роботи комісії підписують усі члени комісії. 

Журі працює під керівництвом Президії, що складається з 3 (трьох) членів: 

1. Голови 

2. Радника з питань енології 

3. Радника з правових питань або юриста 

Президія організовує розподіл зразків по групах журі. Президія також відповідає 

за підготовку зразків, проведення дегустації та повідомлення результатів, 

забезпечуючи абсолютну анонімність зразків до завершення дегустаційного процесу. 

Президія може прийняти рішення про проведення повторної дегустації зразка, 

якщо: 

- того вимагає Голова журі; 

- того вимагає більшість членів журі; 

- серед оцінок членів журі занадто велика різниця. 

Члени президії не беруть участі в процесі оцінювання. 

 

Ст. 8. НАГОРОДИ 

Зразкам, які отримали після дегустації оцінки, присуджуються нагороди: 

GRAND PRIX категорія вино і міцні спиртні напої 96-100 балів 

ВЕЛИКА ЗОЛОТА МЕДАЛЬ 92-95,99 бали 

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ 86 - 91,99 бали 

СРІБНА МЕДАЛЬ 82 - 85,99 балів 

БРОНЗОВА МЕДАЛЬ 80 - 81,99 балів 

Спеціальні дипломи, з вдячністю учасникам. 



Згідно з регламентом OIV, кількість нагород (медалей) не повинна 

перевищувати 30% від загального числа зразків, які брали участь в конкурсі. 

 

Ст. 9. ПРИСУДЖЕННЯ ПРИЗІВ 

Зразки, які отримали нагороди, будуть оголошені після закінчення конкурсу. 

Надалі, кожен переможець отримає диплом, в якому вказуються тип нагороди і точне 

найменування зразка, згідно з інформацією, представленою в реєстраційній картці. 

Організатори залишають за собою право згадувати в засобах масової 

інформації (пресі, радіо, телебаченні, презентаційних каталогах) результати 

конкурсу, назви і дані, що стосуються учасників конкурсу. 

Ст. 10. ПРАВОВІ НОРМИ І КОНТРАКТНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Переможцям дегустаційного конкурсу надається право розміщення на товарній 

етикетці продукту логотипу отриманої нагороди. Переможці, які побажають 

відтворити символ або медаль конкурсу на етикетці або в будь-якому іншому 

контексті, повинні направити запит на використання даного права, в зв'язку з чим, 

укладається договір з Організатором. 

Президія має право запросити додаткові лабораторні аналізи за зразками, 

заявленим на участь в Конкурсі. Учасник несе пряму відповідальність за всю надану 

інформацію і дані, включені до реєстраційної картки. Президія може перевірити дану 

інформацію, особливо щодо достовірності інформації про продукт, який зазначено як 

контрольний зразок, що залишається в розпорядженні організатора. 

Всі спірні моменти можуть бути врегульовані відповідно до норм даного 

положення, регламенту O.I.V. або чинним законодавством України. Претензії повинні 

бути направлені на адресу організатора не пізніше 8 вересня 2020 р 

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ 

Участь: 

Вартість одного зразка: 750 грн 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 

Україна, Одеса, вул. Канатна, 112, к. Б-302 

 

КОНТАКТИ: 

ННЛСА: Євгенія Кулініч тел.: +380973477457, email:evgeniyakulinich21@gmail.com  

               Наталя Каменева  тел.: +380679221171, email: kamenevavin@gmail.com 

Експо-ЮГ-Сервіс , Юрій Чумаченко, тел.: +380504165998 , email: yd@expodessa.od.ua 
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Додаток I 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗРАЗКІВ В РІЗНИХ КАТЕГОРІЯХ 

КАТЕГОРІЯ I - БІЛІ ВИНА З НЕАРОМАТИЧНИХ СОРТІВ  

 Група A - Тихі вина (*) 

Ці вина можуть мати CO2 до 0.5 bar при 20 ° C. 

 

  Підгрупа вин, що містять не більше 4 g /L цукру I-A-1 

  Підгрупа вин, що містять 4.1 g /L - 12 g /L цукру I-A-2 

  Підгрупа вин, що містять 12.1 g /L - 45 g /L цукру I-A-3 

  Підгрупа вин, що містять більше, ніж 45 g /L цукру I-A-4 

 Група B - Перлинні вина 

Ці вина можуть мати CO2 в інтервалі між 0.5 - 2.5 bar при 20 ° C. 

 

  Підгрупа вин, що містять не більше 4 g /L цукру I-B-5 

  Підгрупа вин, що містять  більше 4 g /L цукру I-B-6 

 Група C - Ігристі вина 

Ці вина можуть мати CO2 вище 2.5 bar при 20 ° C 

 

  Підгрупа ігристих вин, що містять не більше 12 g / L цукру з 

допуском в + 3 g / L 

I-C-7 

  Підгрупа ігристих вин, що містять 12.1 g / L - 32 g / L цукру з 

допуском в +3 g / L 

I-C-8 

  Підгрупа ігристих вин, що містять 32.1 g / L - 50 g / L цукру I-C-9 

  Підгрупа ігристих вин, що містять більше, ніж 50 g / L цукру I-C-10 

КАТЕГОРІЯ II – РОЖЕВІ ВИНА  

 Група A - Тихі вина (*) 

Ці вина можуть мати CO2 до 0.5 bar при 20 ° C 

 

  Підгрупа вин, що містять не більше 4 g /L цукру II-A-11 

  Підгрупа вин, що містять 4.1 g /L - 12 g /L цукру II-A-12 

  Підгрупа вин, що містять 12.1 g /L - 45 g /L цукру II-A-13 

  Підгрупа вин, що містять не більше, ніж 45 g /L цукру II-A-14 

 Група B - Перлинні вина 

Ці вина можуть мати CO2 в інтервалі між 0.5 - 2.5 bar при 20 ° C. 

 

  Підгрупа вин, що містять не більше 4 g /L цукру II-B-15 

  Підгрупа вин, що містять  більше 4 g /L цукру II-B-16 

 Група C - Ігристі вина 

Ці вина можуть мати CO2 вище 2.5 bar при 20 ° C 

 

  Підгрупа ігристих вин, що містять не більше 12 g / L цукру з 

допуском в + 3 g / L 

II-C-17 

  Підгрупа ігристих вин, що містять 12.1 g / L - 32 g / L цукру з 

допуском в +3 g / L 

II-C-18 

  Підгрупа ігристих вин, що містять 32.1 g / L - 50 g / L цукру II-C-19 

  Підгрупа ігристих вин, що містять більше, ніж 50 g / L цукру II-C-20 



      КАТЕГОРІЯ III – ЧЕРВОНІ ВИНА  

 Група A - Тихі вина (*) 

Ці вина можуть мати CO2 до 0.5 bar при 20 ° C 

 

  Підгрупа вин, що містять не більше 4 g /L цукру III-A-21 

  Підгрупа вин, що містять  більше 4 g /L цукру III-A-22 

 Група B - Перлинні вина 

Ці вина можуть мати CO2 в інтервалі між 0.5 - 2.5 bar при 20 ° C.C. 

 

  Підгрупа вин, що містять не більше 4 g /L цукру III-B-23 

  Підгрупа вин, що містять  більше 4 g /L цукру III-B-24 

 Група C - Ігристі вина 

Ці вина можуть мати CO2 вище 2.5 bar при 20 ° C 

III-C-25 

КАТЕГОРІЯ IV – ВИНА З АРОМАТИЧНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ  

 Група А - Тихі вина (*) 

Ці вина можуть мати CO2 до 0.5 bar при 20 ° C  

 

  Підгрупа вин, що містять не більше 4 g /L цукру  IV-A-26 

  Підгрупа вин, що містять від 4,1 g /L до 12 g /L цукру  IV-A-27 

  Підгрупа вин, що містять від 12,1 g /L до 45 g /L цукру  IV-A-28 

  Підгрупа вин, що містять більше 45 g /L цукру  IV-A-29 

 Група В - Перлинні вина 

Ці вина можуть мати CO2 від 0,5 до 2,5 bar при 20 ° С. 

 

  Підгрупа вин, що містять не більше 4 g /L цукру  IV-B-30 

  Підгрупа вин, що містять більше 4 g /L цукру  IV-B-31 

 Група C - ігристі вина. 

Ці вина можуть мати CO2 вище 2,5 bar при 20 ° С 

 

  

 

Підгрупа ігристих вин, що містять не більше 12 g /L цукру з 

допуском +3 g /L 

IV-C-32 

 

  

 

Підгрупа ігристих вин, що містять від 12,1 g /L до 32 g /L цукру з 

допуском +3 g /L 

IV-C-33 

 

  Підгрупа ігристих вин, що містять від 32,1 g /L до 50 g /L цукру  IV-C-34 

  Підгрупа ігристих вин, що містять понад 50 g /L цукру IV-C-35 

КАТЕГОРІЯ V - КРІПЛЕНЕ ВИНО  

 Група A - неароматичні сорти винограду (напр.: Порто, Марсала, 

Мадера, Містель, Токай ....) 

 

  Підгрупа кріплених вин, що містять не більше 6 g /L цукру  VII-A-44 

  Підгрупа кріплених вин, що містять від 6,1 до 40 g /L цукру  

  З вмістом алкоголю не більше або рівним 18%  VII-A-45 

  З вмістом алкоголю вище 18% VII-A-46 

  Підгрупа кріплених вин, що містять від 40,1 до 80 g /L цукру  



 

  З вмістом алкоголю не більше або рівним 18%  VII-A-47 

  З вмістом алкоголю вище 18%  VII-A-48 

  Підгрупа кріплених вин, що містять більше 80 g /L цукру  

  З вмістом алкоголю не більше або рівним 18%  VII-A-49 

  З вмістом алкоголю вище 18%  VII-A-50 

 Група B - ароматичні сорти винограду (напр. Мускати ...)  VII-B-51 

 Група C - кріплені вина під плівкою дріжджів (наприклад, Jerez, Fino, 

Montilla-Morilles)  

VII-C-52 

КАТЕГОРІЯ IX – МІЦНИЙ АЛКОГОЛЬ З ВИНОГРАДНОЇ СИРОВИНИ  

 Група А – міцні напої з вина IX-A-54 

 Група В - бренді IX-B-55 

 Група C - виноградні спирти  IX-C-56 

 Група D – міцні напої з ізюму IX-D-57 

 Група E – виноградні марки  IX-E-58 

 Група F – міцні напої з винного осаду  IX-F-59 

 

 


