


46 Parallel Wine Group - українська компанія, яка створює вина високої 
європейської якості, гідні прославити Україну на світових ринках. Ми 
створюємо вина виключно з українського винограду, який народжується на 
46-ій  паралелі півдня України. 
Місія бренду — стати візитною карткою України у світовому виноробстві вина. 
Унікальний клімат та теруарні особливості 46-ї паралелі України, де дозріває 
виноград, дозволяють створювати вина найвищої якості. Не випадково на цій 
же паралелі, яку йменують «золотою виноградною паралеллю», розташовані 
найкращі виноробні Бургундії та Бордо. 
Найголовнішою цінністю компанії є люди. Натхненна  засновниця                                  
46 Parallel Wine Group- Анна Горкун - об’єднала найкращих українських 
експертів не лише виноробної, але й суміжних галузей, аби створювати вина, 
якими варто пишатися. Розвиваючи власні  бренди, наша компанія підтримує 
та сприяє розвитку кожного зі своїх партнерів — від невеликих фермерських 
господарств, що плекають для 46 Parallel Wine Group найкращий виноград, 
до компаній, що забезпечують виробництво комплектуючими матеріалами 
та найсучаснішими інформаційними рішеннями. Загалом  до створення 
кожної пляшки вина, що випускає 46 Parallel Wine Group, залучені більше 
15-ти компаній. А тому наш успіх - є успіхом кожної з цих компаній, а також 
успіхом всієї України та предметом гордості української нації.

46 PARALLEL WINE GROUP
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46 Parallel Wine Group запроваджує стійкий тренд на якісне українське вино, 
про що свідчить визнання світових експертів та розширення експортного 
потенціалу. 
Компанія представлена двома брендами: 46 Parallel та Apostrophe. Під 
брендом 46 Parallel об’єднані преміальні авторські вина – Grand Admiral та 
El Capitan. Колекція комерційних вин Apostrophe складається із лінійки тихих 
вин Apostrophe, та ігристих Apostrophe Sparkling Wine. 
Ми зробили ставку на високу якість продукції та безкомпромісність у питаннях 
виробництва. Завдяки цьому лише за перші роки існування  46 Parallel 
Wine Group виборола понад 75 нагород на вітчизняних  та  міжнародних 
дегустаційних конкурсах, серед яких:
• Золота та срібні медалі Mondial de Bruxelles
• Медалі американського конкурсу USA Wine Ratings, 
• Велика золота медаль Sélections Mondiales des Vins Canada, 
• Нагороди London Wine Competition.
Вина компанії  - переможці Всеукраїнського дегустаційного конкурсу Odessa 
Wine & Spirit Awards 2021, а  вино El Capitan Rose – визнано Кращим рожевим 
вином України 2021 року. Високу якість вин 46 Parallel Wine Group вже високо 
оцінили споживачі  Канади, Нігерії, Китаю, Великої Британії. 
У доробку компанії – понад 30 схвальних відгуків від міжнародних експертів 
з усіх куточків світу – від Японії  до консультанта Її Високості Королеви 
Великобританії Дженсіс Робінсон.
Слоган компанії – Proudly Ukrainian! Ми пишаємося якістю і походженням своїх 
вин і впевнені, що зможемо закохати увесь світ в українські вина!

СВІТОВЕ ВИЗНАННЯ



Виноград: Піно Нуар

Колір: ніжно-рожевий

Букет: яскравий, витончений з відтінками вишні, малини, білої черешні, 
грейпфруту, які розкриваються тонами бріошу та горіха

Смак: збалансований, з освіжаючою кислотність, гармонійно поєднаними 
фруктовими тонами, ніжним мусом та елегантними нотами витримки

Витримка: класичний метод шампанізації з витримкою на осаді не менш ніж 22 
місяці

Вміст спирту: 12,3 %

Температура подачі: 7 - 10 °C

GRAND ADMIRAL BRUT NATURE ROSE
Vintage 2019
Ігристе вино, виготовлене за класичною технологією шампанізації

Виноград: Піно Меньє, Шардоне, Піно Блан

Колір: тілесно-солом’яний

Букет: відкривається букетом стиглих свіжих фруктів (жовтого та білого 
персика, абрикоса та мандарина) і тонами ананаса та карамболі, з 
подальшими відтінками ванілі, бріоша, ірису та меду

Смак: збалансований, з ніжним мусом та елегантними нотами витримки

Витримка: класичний метод шампанізації з витримкою на осаді не менш ніж 26 
місяців

Вміст спирту: 12,3%

Температура подачі: 7 - 10 °C

GRAND ADMIRAL BRUT NATURE
Vintage 2018
Ігристе вино, виготовлене за класичною технологією шампанізації

Grand Admiral — лімітована колекція преміальних авторських вин, вироблених в Україні з найкращого 
добірного винограду. Колекція представлена тихими та ігристими винами та складається з:
• 2620 пляшок Grand Admiral Brut Nature, що створений за класичним методом шампанізації з винограду 
врожаю 2018 року;
• 1310 пляшок Grand Admiral Brut Nature Rose, що створений за класичним методом шампанізації із 
винограду врожаю 2019 року;
• 2 800 пляшок марочних вин Grand Admiral з найкращого винограду 2016 року врожаю;
• та 3 560 пляшок марочних вин Grand Admiral з найкращого винограду 2018 року врожаю.

Неперевершена якість, вишуканий смак та довершений дизайн преміальних вин Grand Admiral 
вразили винних експертів від Японії до консультанта Її Високості Королеви Великобританії Дженсіс 
Робінсон, поповнили колекції справжніх винних гурманів на всіх континентах та принесли компанії 
ключові перемоги найавторитетніших світових конкурсів. Це не просто привід для гордості, це також 
підтвердження вірно обраного шляху розвитку компанії.

Обираючи виноград для тихих вин Grand Admiral, ми суворо контролюємо весь процес росту та 
дозрівання винограду:  залишаємо від 1,6 до 3 кг ягід на лозі, що дає змогу досягти максимального 
балансу букету та смаку у наших винах. Для 24-х місяців витримки тихих вин ми використовуємо дубові 
барріки славетної французької марки Seguin Moreau. Після витримки у дубових барріках наші винороби 
створюють авторський бленд і розливають вино по пляшках для подальшої витримки, і лише після неї 
вина пропонуються до продажу вибагливим покупцям та колекціонерам. Вина доступні в пляшках 375 

мл, 750 мл та 1500 мл.

GRAND ADMIRAL
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Виноград: Мерло, Каберне Совіньйон 

Колір: глибокий рубіновий

Букет: складний букет із відтінкам чорної смородини, сливи, шоколаду, шкіри 
та лакриці

Смак: довершено збалансований, гармонійний з ванільними тонами 
дуба. Відмінно структуроване, повнотіле складне вино з потужною 
танінною композицією, та тривалим післясмаком

Витримка:  24 місяці у французьких дубових барріках із подальшою витримкою у 
пляшці. Має потенціал витримки у пляшці 6–8 років*

Вміст спирту: 13,1 %

GRAND ADMIRAL CABERNET SAUVIGNON – SAPERAVI – MERLOT 
Vintage 2016
Вино марочне сухе червоне 

Виноград: Каберне Совіньйон, Сапераві, Мерло 

Колір: темно-гранатовий 

Букет: багатий букет стиглих ягід чорної смородини, стиглої сливи та фініків

Смак: повнотілий, з вираженими тонами бочки, з відтінками гіркого шоколаду 
та тривалим післясмаком

Витримка: 24 місяці у французьких дубових барріках  із подальшою витримкою у 
пляшці. Має потенціал витримки у пляшці 7–9  років*

Вміст спирту: 13,1 %

Виноград: Каберне Совіньйон, Мерло, Сапераві 

Колір: темно-гранатовий 

Букет: складний з відтінками стиглих червоних ягід, чорної смородини, вишні, 
шкіри, кедрового горіху, ванілі, з пікантними нотами спецій та тютюну

Смак: довершений, сповнений багатогранними відтінками екзотичних 
спецій та чорних фруктів. Чудовий баланс та витонченість смаку 
підкреслюються оксамитовою текстурою, а виражені таніни 
створюють щільну структуру, стійкий та тривалий післясмак

Витримка: 24 місяці у французьких дубових барріках  із подальшою витримкою у 
пляшці. Має потенціал витримки у пляшці 5–7 років*

Вміст спирту: 13,8 %

Температура подачі: 16 - 18 °С

GRAND ADMIRAL CABERNET SAUVIGNON – MERLOT–  SAPERAVI 
Vintage 2018
Вино марочне сухе червоне 

GRAND ADMIRAL SAPERAVI  
Vintage 2018
Вино марочне сухе червоне 

GRAND ADMIRAL PROUDLY UKRAINIAN   
Vintage 2018
Вино марочне сухе червоне

Виноград: Сапераві 

Колір: темно-гранатовий 

Букет: складний, з гармонійними тонам ожини, чорносливу, шоколаду, 
чорних ягід, з вишуканими тонами дубової витримки

Смак: насичений, повнотілий, оксамитовий з прекрасним балансом та 
гарною інтеграцією дубових нот у післясмаку

Витримка: 24 місяці у французьких дубових барріках  із подальшою витримкою у 
пляшці. Має потенціал витримки у пляшці 5–7 років*

Вміст спирту: 13,8 %

Виноград: Мерло, Каберне Совіньйон

Колір: глибокий рубіновий

Букет: неперевершений букет з відтінками вишні, сливи, чорних ягід, 
шоколаду та сап’яну

Смак: вишукане, повнотіле вино з шовковистими танінами, складною 
структурою та тривалим післясмаком з відтінками ягід та ванілі

Витримка: 24 місяці у французьких дубових барріках Seguin Moreau  із подальшою 
витримкою у пляшці. Має потенціал витримки для закладки в колекцію 
на 5–7 років*

Вміст спирту: 13,9 %

GRAND ADMIRAL MERLOT – CABERNET SAUVIGNON 
Vintage 2016
Вино марочне сухе червоне

*за умови дотримання рекомендацій щодо колекційного зберігання
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Виноград: Піно Нуар

Колір: ніжно-рожевий

Аромат: червоних ягід, порічки, чорної черешні та аґрусу з вираженими 
пікантними нотами грейпфруту

Смак: легкий та делікатний

Вміст спирту: 12,0 %

Температура подачі: 7 - 9 °C

EL CAPITAN BRUT ROSE 
Рожеве ігристе вино брют
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El Capitan — це лімітована колекція вишуканих легких преміальних вин. Колекція створена El Capitan — це лімітована колекція вишуканих легких преміальних вин. Колекція створена 
з добірного ви¬нограду сортів групи Pinot, що вирощується на Півдні України: Піно Блан з добірного ви¬нограду сортів групи Pinot, що вирощується на Півдні України: Піно Блан 
(Pinot Blanc), Піно Грі (Pinot Gris), Піно Меньє (Pinot Meunier), та Піно Нуар (Pinot Noir). Наші (Pinot Blanc), Піно Грі (Pinot Gris), Піно Меньє (Pinot Meunier), та Піно Нуар (Pinot Noir). Наші 
ви¬нороби майстерно розкрили витонченість та елегант¬ність, яка притаманна групі Pi-ви¬нороби майстерно розкрили витонченість та елегант¬ність, яка притаманна групі Pi-
not, додавши авторських штрихів до створення вишуканої колекції, що склада¬ється з not, додавши авторських штрихів до створення вишуканої колекції, що склада¬ється з 
тихих сортових вин, доповнених фірмовим ро¬жевим та білим брютом. тихих сортових вин, доповнених фірмовим ро¬жевим та білим брютом. 

Для виробництва вин El Capitan Pinot Noir та El Capitan Рinot Blanc ми використали Для виробництва вин El Capitan Pinot Noir та El Capitan Рinot Blanc ми використали 
технологію нетривалої витримки в дубових бочках, особливістю витриманого білого технологію нетривалої витримки в дубових бочках, особливістю витриманого білого 
вина El Capitan Pinot Blanc – є також те, що в бочки вино закладається необробленим вина El Capitan Pinot Blanc – є також те, що в бочки вино закладається необробленим 
і нефільтрованим, а наступна витримка його здійснюється на невеликому дріжджовому і нефільтрованим, а наступна витримка його здійснюється на невеликому дріжджовому 
осаді.осаді.

EL CAPITAN
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EL CAPITAN PINOT GRIS
Біле сухе вино 

Виноград: Піно Грі

Колір: світло-солом’яний 

Аромат: витончені лимонно-квіткові ноти з тонами весняного меду та зелених 
яблук

Смак: легкий, із помірною кислотністю

Вміст спирту: 13,0 %

Температура подачі: 7 - 10 °C

EL CAPITAN PINOT BLANC
Біле сухе витримане вино 

EL CAPITAN ROSE 
Рожеве сухе вино 

Виноград: Піно Блан

Колір: світло-солом’яний

Аромат: яскравий аромат свіжих яблук, груші та айви доповнюється нотами 
ківі, квіткового меду та бджолиного воску. Витончені тони бочкової 
витримки виражаються легкими відтінками кокосу та ванілі

Смак: освіжаючий, із помірною кислотністю, що збалансована середньою 
тільністю вина

Витримка: 6 місяців в нових бочках із французького дуба, підготовлених за 
спеціальною технологією Ceramic Hydro Toasting

Вміст спирту: 12,0 %

Температура подачі: 8 - 11 °C

Виноград: Піно Меньє

Колір: ніжно-рожевий

Аромат: витончений сортовий букет з нотами полуниці, журавлини, порічки, 
аґрусу та рожевого грейпфрута

Смак: делікатний та освіжаючий, позбавлений терпкості

Вміст спирту: 12,1 %

Температура подачі: 7 - 10 °C

Виноград: Піно Нуар

Колір: гранатово-рубіновий

Аромат: насичений букет з нотами зрілої вишні, чорної черешні, ожини та 
чорничного джему, з ніжними ванільними відтінками та делікатними 
тонами бочкової витримки

Смак: гармонійний з приємним балансом кислотності, зрілих танінів та 
тривалим післясмаком стиглих ягід

Витримка: 3 місяці у французьких дубових бочках Tonnellerie Vinea

Вміст спирту: 13,2 %

Температура подачі: 16 - 18 °C

EL CAPITAN PINOT NOIR
Червоне сухе витримане вино
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Apostrophe –  український бренд вина у масовому сегменті. Ми переконані, що комерційні вина 
мають бути високої європейської якості, тому створили колекцію Apostrophe Wine для ваших 
щасливих моментів і святкового настрою.  Бренд Apostrophe включає в себе: купажні тихі 
вина Apostrophe та лінійку ігристих вин - Apostrophe Sparkling Wine, серед яких - абсолютно 
унікальні для українського ринку сортові ігристі вина. 

Для створення ігристих вин Apostrophe використовуються найвитонченіші виноматеріали 
для ігристих вин. Ми створюємо вишукані та легкі ігристі вина, що дивовижно грають у бокалі  
та мають освіжаючий, легкий та яскравий аромат. Колекція ігристих вин створюється за 
методом Charmat, що передбачає вторинну ферментацію вина у спеціальних герметичних 
резервуарах – акратофорах, із подальшим його бутелюванням під тиском. Це дає змогу 
контролювати процес виробництва на всіх етапах та забезпечує високі смакові властивості 
вина. Технологія популярна в усьому світі, стала основою для створення вин Prossecco. Ігристі 
вина Apostrophe вирізняються ніжністю смаку Brut, приємною свіжістю напівсолодких вин.

Apostrophe - це вино для гарного спілкування, гучних подій та повсякденних сімейних 
радощів, яке створене виключно з українського винограду для українців, із гордістю за своє.                            
Адже своє – це завжди найкраще!

APOSTROPHE

Виноград: білі європейські сорти

Колір: світло-солом’яний

Аромат: розкривається тонами польових квітів та стиглих білих фруктів 

Смак: м’який, з приємною освіжаючою кислотністю 

Вміст спирту: 9,0 - 13,0 %

Вміст цукру: 3,0 - 8,0 % мас.

Температура подачі: 9 - 11 °C

SILKY WHITE 
Біле напівсолодке вино

Виноград: Сапераві

Колір: темно-рубіновий

Аромат: характеризується яскравими відтінками сливи, вишні, стиглих лісових 
ягід та легкими нотами шоколаду

Смак: глибокий та яскраво виражений, що оцінять справжні поціновувачі 
вин

Вміст спирту: 10,0 - 14,0 %

Температура подачі: 16 - 18 °C

SAPERAVI
Червоне сухе вино
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CHARDONNAY BRUT
Сортове біле ігристе вино брют

Виноград: Шардоне

Колір: світло-солом’яний    

Аромат: ніжний сортовий, з тонами свіжого зеленого яблука та нотами 
польових квітів

Смак: гармонійний, з м’якою кислотністю

Вміст спирту: 10,0 - 13,3 %

Температура подачі: 8 - 10 °С

Виноград: Рислінг Рейнський

Колір: cвітло-солом’яний    

Аромат: насичений фруктовий, з тонами жовтої груші, нектарина та тропічних 
фруктів

Смак: освіжаючий, з приємною солодкістю

Вміст спирту: 10,0 - 13,3 %

Вміст цукру: 5,5 - 8,0 % мас

Температура подачі: 8 - 10 °С

RIESLING SEMI-SWEET
Сортове напівсолодке біле ігристе вино
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46parallel.wine
info@46parallel.wine

PROUDLY UKRAINIAN


