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ПРИКЛАДИ 

УСПІШНИХ ПИВОВАРІВ З М. РІВНЕ



СПРОЩЕНИЙ ПІДХІД 

ДО КУЛЬТУРИ ВИРОБНИЦТВА/СПОЖИВАННЯ ПИВА 



якіПІД ПИТАННЯМ ЧИ БЕЗ ВІДПОВІДІ

Якість ???

Безпека ???

Інтелектуальна власність ???

Інвестиції ???

Інновації ???

Прибутки/збитки ???



http://zakarpattya.net.ua/News/92385-Na-Zakarpatti-diiav-pidpilnyi-

tsekh-z-vyrobnytstva-pyva-FOTO

На Закарпатті діяв підпільний цех 

з виробництва пива 
Підприємство, що випускало слабоалкогольні та алкогольні 

напої, виготовляло зовсім іншу продукцію. 

Експертним шляхом встановлено, що напої виготовлено  

без дотримання технологічних умов, а тому надто шкідливі для людського організму.

http://beernews.ru/latest/v-kitae-poddelali-pivo.html

В Китаї підробили пиво
Порушники купували дешеве пиво і вручну переливали його у використані фірмові пляшки відомого 

світового-виробника. 

https://tengrinews.kz/crime/poddelnoe-pivo-izgotavlival-jitel-shyimkenta-243873/

Підробне пиво виготовляв житель Шимкента (Казахстан)

http://fitoaromaniya.narod.ru/pz-podd.html

Обережно, підробка (Росія)

Інформація з Інтернет

про підробки 
(форум пивоварів м. Львів, 2016 р.)

http://zakarpattya.net.ua/News/92385-Na-Zakarpatti-diiav-pidpilnyi-tsekh-z-vyrobnytstva-pyva-FOTO
http://zakarpattya.net.ua/News/92385-Na-Zakarpatti-diiav-pidpilnyi-tsekh-z-vyrobnytstva-pyva-FOTO
http://beernews.ru/latest/v-kitae-poddelali-pivo.html
https://tengrinews.kz/crime/poddelnoe-pivo-izgotavlival-jitel-shyimkenta-243873/
http://fitoaromaniya.narod.ru/pz-podd.html


які
ВИЯВЛЕНО В УКРАЇНІ 

з 26.11.16 р. по 26.09.17р.
* інф. з сайтів ДФС, НПУ, цензор.нет та ін. 

26.11.2016

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/operativni-novini/275826.html

У Полтавській області викрито підпільну пивоварню

В рамках операції «Акциз-2016» та розслідування крим. провадження 

за ч.3 ст.204 КК України встановлено, що групою осіб організовано 

підпільну пивоварню, де протягом 2016 року незаконно виготовляли, 

зберігали з метою збуту та збували на території  м. Полтава незаконно 

виготовлене пиво. 

При цьому напій виготовляли із недоброякісної сировини, що 

становить загрозу для життя і здоров’я людей при його вживанні.

За результатами обшуків вилучено понад 7,1 тис. л. пива, 2,8 т. солоду, 

обладнання, яке використовувалося у незаконній діяльності.

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/operativni-novini/275826.html


якіВИЯВЛЕНО В УКРАЇНІ 

15.05.2017 

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/operativni-novini/296249.html

На Полтавщині зупинено продаж незаконно 

виготовлених слабоалкогольних напоїв

В рамках розслідування крим. провадження за ч.3 ст.204 КК України 

встановлено громадянина, який з метою отримання неконтрольованих 

державою прибутків, не маючи відповідних дозволів та ліцензій, 

здійснює незаконне зберігання, перевезення і реалізацію підприємцям 

Полтави і Полтавської області незаконно виготовлених пива, сидру та 

елю.

За результатами обшуків вилучено понад 23,1 тис. л. пива, сидру та 

елю.

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/operativni-novini/296249.html


якіВИЯВЛЕНО В УКРАЇНІ 

23.06.2017

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/operativni-novini/300917.html

В Дніпропетровській області ліквідовано підпільну 

пивоварню

В рамках проведення операції «Акциз-2017» було встановлено, що 

громадянин, без будь-яких дозвільних документів, організував 

виготовлення і збут солодового пива під виглядом однієї з торгових 

марок по території області та через Інтернет. Незаконне виробництво 

здійснювалося з використанням обладнання, що забезпечує масове 

виготовлення пива.

В результаті проведених обшуків вилучено 2,7 тис. л. пива, а також 

обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності. 

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/operativni-novini/300917.html


якіВИЯВЛЕНО В УКРАЇНІ 

03.07.2017

https://ua.censor.net.ua/photo_news/446287/podatkivtsi_likviduvaly_na_rivnenschyni_tseh_iz_nezakonnogo

_vygotovlennya_pyva_z_rosiyiskogo_solodu

Податківці ліквідували на Рівненщині цех із 

незаконного виготовлення пива з російського солоду і 

хмелю. 

У Рівному співробітники податкової міліції припинили роботу цеху, в 

якому здійснювалося незаконне виготовлення пива. В ході операцій 

"Акциз-2017", "Рубіж-2017" і розслідування крим. провадження за ч. 1 

ст. 204 КК встановлено, що в м. Рівне незаконно виробляється пиво без 

будь-яких дозвільних документів.  

В результаті обшуку було вилучено майже 5,2 тисячі л. пива, тонна 

солоду, а також обладнання… 

https://ua.censor.net.ua/photo_news/446287/podatkivtsi_likviduvaly_na_rivnenschyni_tseh_iz_nezakonnogo_vygotovlennya_pyva_z_rosiyiskogo_solodu


якіВИЯВЛЕНО В УКРАЇНІ 

Деякі фото з сайту ДФС 

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/fotogalereya/inshi-zahodi/5341.html

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/fotogalereya/inshi-zahodi/5341.html


якіВИЯВЛЕНО В УКРАЇНІ 

16.08.2017

https://khersondaily.com/news/na-hersonschine-likvidrovali-nezakonnyj-pivnoj-tseh

На Херсонщині ліквідували 

незаконний пивний цех

В ході операції "Акциз-2017 " було

встановлено, що приватний

підприємець організував роботу

підпільного цеху по масовому виробництву пива та реалізовував його.

По даному факту відкрито крим. провадження за ч. 2 ст. 204 ККУ.

В результаті обшуків було вилучено 10,7 тисяч л. пива, 20 т. хмелю,  

50 кг. солоду, етикетки, обладання. 

https://khersondaily.com/news/na-hersonschine-likvidrovali-nezakonnyj-pivnoj-tseh


якіВИЯВЛЕНО В УКРАЇНІ 

26.09.2017

https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/2193302

Поліція припинила діяльність 

підпільного пивного цеху 

У Київській області правоохоронці

встановили функціонування підпільного

цеху з виробництва пива.

Виготовлену фальсифіковану продукцію з використанням логотипів

українських виробників реалізовували на території району через

торгівельні мережі.

В результаті обшуків було вилучено обладнання для виготовлення та 

розливу пива та тонну фальсифікованої продукції. 

https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/2193302


які
Різниця між 

ст. 204 та 229 Кримінального кодексу України 

Ст. 204 ККУ
Незаконне виготовлення, 

зберігання, збут або 
транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів

Ст. 229 ККУ
Незаконне використання знака для 

товарів і послуг, фірмового 
найменування, кваліфікованого 
зазначення походження товару

Формальний склад злочину Матеріальний склад злочину

Для кваліфікації дій як злочину 
правоохоронцям потрібні:
- факт виявлення підакцизної 
продукції без 
дозвільних/супровідних 
документів

Для кваліфікації дій як злочину 
правоохоронцям потрібні:
- наявність прав інтелектуальної 

власності;
- факт порушення прав ІВ;
- наявність збитків правовласнику



На підставі ч. 2 ст. 432 Цивільного кодексу України суд може 

постановити рішення про (для прикладу):

1) Зобов'язання виробника/магазину зупинити виробництво/продаж 

товару/надання послуги; 

2) Зупинення пропуску товару через митний кордон України; 

3) Вилучення з цивільного обороту та знищення товарів, виготовлених з 

порушенням права інтелектуальної власності;

4) Вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які 

використовувалися для виготовлення товарів з порушенням права 

інтелектуальної власності;

5) Застосування разового грошового стягнення замість відшкодування 

завданих збитків; 

6)   Опублікування в ЗМІ інформації про порушення права інтелектуальної 

власності. 

Способи захисту 

прав інтелектуальної власності



Узагальнені рекомендації

 перетворювати ідеї на інтелектуальну

власність

 впроваджувати  результати творчої 

діяльності (інтелектуальну власність) в 

бізнес

 комерціалізувати інтелектуальну 

власність

 захищати  інтелектуальну власність як 

складову бізнесу



Дякую за увагу!

Євгеній Компанець

Патентно-правова фірма 

«ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ»

Україна, м. Київ, Бізнес-центр «Олімпійський», 

вул. Червоноармійська, 72, 1-й підїзд, 7-й поверх

тел. +380 (44) 593 96 93

факс: +380 (44) 451 40 48

e-mail: pakharenko@pakharenko.kiev.ua
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