
Реєстр № 39 

Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів 

Номер реєстрації: 39 

Дата реєстрації: 12.10.2015 

Міжнародний договір, на підставі якого зареєстровано КЗП товару: Угода 

між Україною та Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень 

для вин, спиртних напоїв та мінеральних вод від 01.03.2007 

Держава реєстрації КЗП товару: Грузія 

Зареєстроване КЗП товару: CHACHA  ჭ ა ჭ ა           

Транскрипція зареєстрованого КЗП товару літерами українського 

алфавіту: ЧАЧА 

Кваліфікація КЗП товару: географічне зазначення походження товару 

Назва товару, для якого зареєстровано КЗП товару: горілка з вичавків 

винограду 

Опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або 

інших характеристик товару: 

«Чача» - грузинський національний алкогольний напій - «Чачіс араки». 

Органолептичні характеристики  «Чача» - прозора, безбарвна рідина, з добре 

вираженим ароматом і смаком. У справжньої Чачі може бути забарвлення від 

безбарвного до темно-солом'яного. 

Вміст летких речовин в «Чачі» не повинен бути менше, ніж 1,4 г в одному 

літрі абсолютного алкоголю. 

Об'ємний вміст спирту в готовій для реалізації «Чачі» не повинен бути 

менше 40 %. 

Опис методу виробництва продукту: 

1. Сорти та якість винограду: 

Для виготовлення «Чачі» допускається використання сортів винограду, 

прийнятих для виробництва вина тільки в певних зонах і підзонах 

виноградарства Грузії. 

Виноград повинен задовольняти всім тим вимогам, які встановлені для 

винограду, що використовується при виготовленні вина. 



2. Процес вигонки і настоювання: 

Грузинська горілка з виноградних вичавків «Чача» отримується вигонкою 

настояної, спресованої або непресованої вичавки винограду водяною парою 

безпосередньо або після додавання води. Допускається додавання винного 

осаду на вижимки винограду. Допускається також вигонка спиртоводного 

розчину, отриманого екстрагуванням виноградних вичавків та/або вторинна 

вигонка спиртів, отриманих зазначеним вище методом. Вміст спирту в 

отриманій вигонці не повинен перевищувати 75 об'ємних відсотків. 

З метою поліпшення смакових якостей допускається ароматизування 

«Чачі» з використанням натуральних ароматизаторів. Ароматизування в 

обов'язковому порядку вказується в найменуванні продукту або на етикетці 

«Чачі». 

Допускається настоянка «Чачі» в посуді різного об'єму, з дуба або з 

деревини іншої породи, або витримка на лісоматеріалі. 

Не допустимо додавання в «Чачу» спирту будь-якого іншого походження, 

крім спирту «Чачі». Також не допустимо штучне підвищення  будь-яким 

способом цукристості та/або вмісту спирту у виноградних вичавках, 

призначених для виробництва «Чачі».  

Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості, 

певні якості, репутація або інші характеристики товару: 

Виноград, призначений для виробництва «Чачі», повинен бути зібраний у 

виноградниках, розташованих в наступних виноградних зонах і підзонах: 

Кахеті, Картлі, Месхеті, Імереті, Рача, Лечхумі, Гурія, Самегрело, Абхазія, 

Аджара. 

Вигонка «Чачі», настоювання та розлив допускається і за межами зони 

розвитку виноградарства, але тільки в територіальних межах Грузії. 

 

 


