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* – якщо не зазначено
інше;

** – при поставках ме#
талопродукції з більш
якісним хімічним складом
сталі ціна може відрізня#
тися в бік збільшення;

*** – БТ – базова тонна
нефракційного сплаву;

**** – ціна на умовах
FOB визначається різни#
цею в 19,5 EUR від ціни на
умовах СIF;

***** – на умовах по#
ставки FOB – Чорно#
морські порти або DAF –
український кордон;

****** – на умовах
DAF – український кордон; 

(*) – на умовах постав#
ки FOB порти Азовського
моря, річкові порти Херсо#
на, Миколаєва, Запо#
ріжжя, Дніпропетровсь#
ка – знижка 10 USD/мт;

(**) – для шкур мокро#
солених неконтурованих
ручного зйому ціни за
сортами відповідно змен#
шуються до 10 %;

(***) – за умови отри#
мання стовідсоткової по#
передньої оплати за то#
вар, що поставляється.

ПЕРЕЛІК МІНІМАЛЬНИХ РІВНІВ ІНДИКАТИВНИХ ЦІН НА ДЕЯКІ ТОВАРИ, 
ЩО ЕКСПОРТУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ, USD/мт, FOB, порти України*

грудень 2007 року
№ п/п ТОВАР ЦІНА

1. Арматура (*): 

при поставках до країн Близького Сходу:

товарна позиція 7214 згідно з УКТ ЗЕД: діаметром не більше 10 мм 480

діаметром більше 10 мм 470

товарна позиція 7213 згідно з УКТ ЗЕД 470

товарна позиція 7228 згідно з УКТ ЗЕД: діаметром не більше 10 мм 480

діаметром більше 10 мм 470

при поставках до США: товарні позиції 7213, 7214, 7228 згідно з УКТ ЗЕД 480

2. Арматура стандартів ДСТУ, ГОСТ (*) при поставках до країн Близького Сходу:

товарна позиція 7214 згідно з УКТ ЗЕД: діаметром не більше 10 мм 470

діаметром більше 10 мм 460

товарна позиція 7213 згідно з УКТ ЗЕД 470

товарна позиція 7228 згідно з УКТ ЗЕД: діаметром не більше 10 мм 470

діаметром більше 10 мм 460

3. Катанка (*) при поставках до США: діаметром 5,5 мм 550

діаметром більше 5,5 мм 550

4. Заготовка квадратна (*) 435

5. Гарячекатаний рулон (*)** 470

при поставках до країн Південно�Східної Азії, Китаю, Туреччини, Ізраїлю, Об'єднаних Арабських
Еміратів, Сирії, Індії

460

при поставках до країн СНД (***) 422

при поставках до США 550

6. Гарячекатаний лист товщиною 10 мм (*)** 550

при поставках до країн Південно�Східної Азії, Близького Сходу 530

7. Гарячекатаний лист при поставках до США:

А36 657,99

А572 709,29

А516 714,76

API�2H 971,38

A283 652,93

ABC A/B 662,11

A515 709,34

A709 grade 36 657,99

A709 grade 50 709,28

8. Феросиліцій–65 750

Феросиліцій–75 850

9. Феросилікомарганець: Р–0,35% 940

Р–0,50% 925

при поставках до Японії, Південної Кореї та Тайваню Р–0,35% 1000

Р–0,50% 985

Р–0,35%, БТ*** 890

Р–0,50%, БТ*** 875

Р–0,60%, БТ*** 855

при поставках до країн СНД, DAF, Р–0,35%, БТ*** 1050

Р–0,50%, БТ*** 1020

Р–0,60%, БТ*** 1000

при поставках до країн ЄС, CIF ****: С>0,5% 800 EUR

C<0,5% 890 EUR

C<0,05% 940 EUR

10. Карбамід (3102 10 10 00, 3102 10 90 00 згідно з УКТ ЗЕД) 325

11. Аміак (2814 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД) 250

12. Велика рогата худоба (ВРХ) жива*****: вагою до 350 кг/гол. 1350–1400

вагою більше 350 кг/гол. 1400–1500

13. Барани та вівці живі*****: вагою до 30 кг/гол. 1050–1200

вагою більше 30 кг/гол. 1000–1100

14. Шкури ВРХ мокросолені та консервовані іншим способом неконтуровані, 

машинного зйому (**)*****: 1–й сорт
1700–1750

2–й сорт 1600–1650

3–й сорт 1450–1500

4–й сорт 1350–1450

Вагою до 10 кг, 1–й сорт 2600–3000

15. Шкури овечі мокросолені (USD/шт)*****: 1–й сорт 5,0–6,0

2–й сорт 4,0–5,0

3–й сорт 3,0–4,0

4–й сорт 1,7–3,0

16. Шкури свиней мокросолені та консервовані іншим способом неконтуровані, 

механічного зйому (USD/т)*****: 1�й сорт
775–850

2�й сорт 725–770

3�й сорт 650–690

4�й сорт 600–630

17. Насіння льону, дроблене або недроблене***** 570

18. Насіння соняшнику, дроблене або недроблене****** 740

19. Насіння рижію***** 300

20.

Електроенергія (USD/кВт�год) ******

при поставках до Республіки Білорусь 0,021

при поставках до Республіки Молдова, Республіки Польща 0,026

при поставках до Болгарії, Румунії, Словацької Республіки, Чеської Республіки та 

Угорської Республіки
0,039 
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ДОВІДКОВІ ЦІНИ НА ОСНОВНІ
ТОВАРИ, ЩО ЕКСПОРТУЮТЬСЯ 

З УКРАЇНИ

СТАЛЕВИЙ БРУХТ, при експорті в країни далекого і близького зарубіжжя, USD/мт

станом на 01.12.07

ВИД БРУХТУ
(ЗГІДНО З ДСТУ 

4121 – 2002)

УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

FOB
морські
порти

FOB
річкові 
порти

DAF
кордон
України

DAF кордон
України�
Молдови

Сталевий брухт виду 3 (№3) 305–310 300–305 295–300 300–310

Сталевий брухт виду 4 (№4) 
з відхиленнями від вимог стандарту: розміри

куска не більше 1500х600х600 мм, товщина

від 4 мм

300–305 296–300 295–297 295–300

Сталевий брухт виду 16 (Пакети №1) 295–300 293–297 293–298 295–297

МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЕКСПОРТ
КОЛЬОРОВИХ

МЕТАЛІВ З УКРАЇНИ

У січні�жовтні 2007 року

експорт кольорових металів

та виробів з них склав 200,6

тис. тонн, що на 3,8% більше

відповідного показника 2006

року, на суму 821,2 млн. USD,

тобто на 14,6% більше ана�

логічного показника 2006�го.

Частка мідної та алю�

мінієвої продукції в експорті

кольорових металів з України

у січні�жовтні 2007 року скла�

ла 90,3%, а частка валютних

надходжень від експорту да�

ної продукції – 80,6%. У по�

рівнянні з десятьма місяцями

2006 року у січні�жовтні 2007�

го показники експорту нікеле�

вої, свинцевої, мідної, груп –

лідерів експорту – збільшилися

на 311,1%, 121,1% та 19,5%.

У січні�жовтні 2007 року бу�

ло експортовано 132,1 тис.

тонн товарів алюмінієвої групи

на суму 366,7 млн. USD. Осно�

ву експорту алюмінієвої групи

складають напівфабрикати –

88,0% у натуральному вира�

женні та 81,4% у структурі ва�

лютних надходжень від експор�

ту товарів алюмінієвої групи.

Показники експорту мід�

ної групи – другої основної

групи українського експорту

кольорових металів – склали

за звітний період 49,1 тис.

тонн на суму 295,2 млн. USD,

що на 3,6% та на 19,5%

більше аналогічних показ�

ників минулого року.

Основу експорту товарів

мідної групи склали: мідь

рафінована та сплави мідні

необроблені – 101,8 млн. USD,

труби та трубки мідні – 53,2

млн. USD, дріт мідний – 40,5

млн. USD, плити, листи та

стрічки мідні – 52,9 млн. USD,

прутки, бруски та профілі з

міді – 35,7 млн. USD.

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

ДОВІДКОВІ ЦІНИ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ З КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, 
FCA міста України, USD/мт

станом на 01.12.07

ТОВАР ЦІНА 

Алюмінієва група

Алюміній марки А0 2300–2550

Сплави алюмінієві марок АК5М2, АК5М4, АК8М3 2165–2355

Сплави алюмінієві марок АК7, АК9, АК12 2220–2470

Сплав алюмінієвий марки АК12М2 2355–2745

Алюміній деформований марок АД0, АД1, АД31 2365–2745

Алюміній для розкислення марок АВ87, АВ91 2075–2265

Алюміній для розкислення марок АВ95, АВ97 2220–2545

Мідна група

Мідь катодна 6500–7000 

Лист мідний марки М1 6900–7400 

Лист мідний марок М2, М3 6750–7050

Пруток мідний катаний марки М1 7150–7650 

Пруток мідний катаний марок М2, М3 7000–7500

Труби мідні марки М1 7500–7900 

Труби мідні марок М2, М3 7150–7650 

Дріт мідний марок ММ, МТ 7000–7200 

Латунна група

Лист латунний марки Л63 6000–7000

Стрічка латунна марки Л63 6300–6800

Пруток латунний катаний марки ЛС59�1 6150–6500

Пруток латунний катаний марки Л63 6600–7000

Труби латунні марки Л63 6700–7250

Дріт латунний марки ЛС�59�1 6600–7100 

Бронзова група

Пруток бронзовий марки БРО5Ц5С5 7800–7900 

Пруток бронзовий марки БрАЖ9�4 7600–7900
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ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ, USD/мт*

станом на 29.11.07

ТОВАР УМОВИ ОДИНИЦЯ ЦІНА

М'ясо ВРХ, морожене півтуші биків, 1 категорії DAF тонна 3000–3150

М'ясо ВРХ, морожене півтуші корів, 1 категорії DAF тонна 2900–3000

Молоко сухе, 25% жирності DAF тонна 3900–4000

Молоко сухе, 1,5% жирності FOB/DAF тонна 3400–3600

Молоко згущене, 400 г DAF банка 0,65–0,75

Казеїн, в/с DAF тонна 8700–9000

Казеїн, 1 сорт DAF тонна 8600–8900

Масло тваринне DAF тонна 3250–3350

Олія соняшникова нерафінована FOB/DAF тонна 1300–1350

Олія соняшникова рафінована фасована, 1 л DAF пляшка 1,5–1,6

Шрот соняшниковий FOB тонна 240–250

Шрот соняшниковий DAF тонна 260–270

Пшениця продовольча 3 клас FOB тонна 350–360

Пшениця 4 клас FOB тонна 335–345

Пшениця фуражна FOB тонна 300–310

Борошно пшеничне, в с/1 с/2 с DAF тонна

405–425/

375–385/

310–315

Висівки пшеничні, гранульовані FOB/DAF тонна 155–170

Жито продовольче FOB/DAF тонна 305–320

Жито фуражне FOB/DAF тонна 295–310

Кукурудза фуражна FOB тонна 260–270

Кукурудза фуражна DAF тонна 250–260

Ячмінь фуражний DAF тонна 310–320

Ячмінь фуражний FOB тонна 310–330

Ячмінь пивоварний, 1 клас DAF тонна 410–430

Крупа гречана DAF тонна 660–675

Ріпак продовольчий FOB/DAF тонна 490–500 

* – розрахунковий рівень 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ, USD/мт

ТОВАР
ЦІНА

FОВ ПОРТИ ЧОРНОГО МОРЯ DAF КОРДОН УКРАЇНИ*
Нафта сира** 590–640 600–640

Дизельне пальне Л�0,2�62 790–830 800–850

Мазут М–100 (S=1,0%) 450–480 460–490

Мазут М–100 (S=3,5%) 420–450 440–480

* – без перестановки колісних пар;
** – виходячи з котирувань Platt's Crude Oil Marketwire 

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВАРИ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ,*
FOB порти Чорного моря, USD/мт, акредитив

ТОВАР ЦІНА

Нітроамофоска 16:16:16 310–325

Аміачна селітра насипом 297–305

Аміачна селітра у мішках, DAF кордон України 310–320

Cульфат амонію насипом білий 240–245

Амофос 450–470

Сірка 125–130

* – експортні ціни на товари хімічної промисловості відображають рівень цін основних угод 
українських експортерів

РЕЄСТРАЦІЯ
ХІМІЧНОЇ

ПРОДУКЦІЇ 

В. о. міністра економіки

Анатолій Кінах заявляє про

неготовність України до вико�

нання вимог програми Євро�

комісії з реєстрації хімічної

продукції REACH (Registration,

Evaluation and Authorization of

Chemicals). 

Про це, з посиланням на

слова Кінаха у Брюсселі,

повідомила віце�президент

Українського союзу проми�

словців і підприємців Людми�

ла Жук. 

З її слів, Кінах зазначив,

що зараз Україна не готова до

того, щоб з 2009 року для екс�

порту в ЄС продукції з хімічної

складової пройти реєстрацію

продукції за програмою

REACH. 

Він додав, що як владі, так

і виробникам продукції не�

обхідно проробити велику ро�

боту з підготовки до відпо�

відності вимогам REACH.

Система Євросоюзу

REACH набула чинності з лип�

ня 2007 року й передбачає,

що всі хімічні речовини, ви�

роблені, ввезені й застосову�

вані в ЄС в обсязі понад 1 тон�

на на рік, як самі по собі, так й

у сумішах або виробах, по�

винні бути зареєстровані в

Європейському хімічному

агентстві.

Якщо до кінця червня

2010 року підприємство (або

його дистрибутор) не за�

реєструє речовину, яку по�

ставляє в ЄС, йому заборо�

нять ввозити цю продукцію на

територію Євросоюзу, але

вже з 2009 року для поставок

у ЄС своєї продукції необхідно

пройти попередню процеду�

ру – передреєстрацію.

Під дію програми REACH

підпадає продукція як хімічної

галузі, так і металургії, скля�

ної й текстильної промислово�

стей.
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ДОВІДКОВІ ЦІНИ: ІМПОРТгрудень 2007 р.

ДОВІДКОВІ ЦІНИ НА ОСНОВНІ
ТОВАРИ, ЩО ІМПОРТУЮТЬСЯ 

В УКРАЇНУ

ВЛАСНИЙ
МІЖБАНКІВСЬКИЙ

ІНДЕКС

В Україні з'явиться влас�

ний міжбанківський індекс

грошового ринку KievPrime,

аналогічний лондонській пла�

ваючій ставці LIBOR. З 12 лис�

топада  український KievPrime

розраховується виходячи з

вартості міжбанківських грив�

невих кредитів та депозитів

при торгах між вісьмома круп�

ними українськими банками,

що обрані Європейським бан�

ком реконструкції та розвитку

(ЄБРР).

Створювачі очікують, що

індекс, у разі, якщо його

сприйме ринок,  стане основ�

ним монетарним орієнтиром

економіки. Для цього не�

обхідно, щоб ним стали кори�

стуватися в міністерстві

фінансів при визначенні ціни

облігацій внутрішнього держ�

займу.

Індекс буде щоденно

опівдні вираховуватися агент�

ством Reuters та стане дос�

тупним для всіх учасників рин�

ку. На думку ЄБРР, KievPrime

має лягти в основу формуван�

ня реальної вартості гривне�

вих ресурсів в Україні.

“Подробности”

ДОВІДКОВИЙ РІВЕНЬ ЦІН НА ГРАФІТОВАНІ ЕЛЕКТРОДИ
ВИРОБНИЦТВА КНР, при імпорті в Україну на умовах постачання CIF, DAF порти/кордон

України

КЛАС ЯКОСТІ ЦІНА, USD/мт 
RP 1450–1500

ГРАФІТОВАНІ ЕЛЕКТРОДИ*

У міжнародній торгівлі прийнята
наступна класифікація якості графіто#
ваних електродів:

RP (regular power);
HP (high power);
UHP (ultra–high power).
Рівень цін на графітовані електроди

класу HP та  UHP значно перевищує
рівень цін на електроди класу RP.

* – погоджений довідковий рівень цін
на графітовані електроди при імпорті в
Україну, прийнятий 21 березня 2006
року на кон'юнктурній нараді.

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ, USD/мт

ТОВАР
ЦІНА

CIF порти Чорного моря DAF кордон України

Нафта URALS – 595–640

Бензин АI–98 – 810–850

Бензин АI–95 780–820 790–830

Бензин АI–92 – 780–830

Бензин А–76 770–810 780–820

MTБE – 860–900

Гас авіаційний 840–910 850–920

Дизельне пальне Л–0,2–62 790–850 770–820

Мазут М–100 (S= 3,5%) – 410–450

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА, DAF кордони України, USD/т

ТОВАР ЦІНА
Нітроамофоска 15:15:15 310–330

Нітроамофоска 16:16:16 325–340

Аміачна селітра насипом 250–260

Аміачна селітра в мішках 265–270

Амофос 410–450

Діамонійфосфат 420–440

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПОЛІСТИРОЛ (КОД ГРУПИ УКТ ЗЕД 3903), DAF кордон України USD/т

ТОВАР
ЦІНА

жовтень 2007 листопад 2007 грудень 2007

Полістирол 1500–1550 1480–1550 1470–1520

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЖЕЛАТИН, КОД УКТ ЗЕД 3503001000, походження країн Південно�Східної Азії,

умови поставки CIF українські порти Чорного моря/DAF кордон України

ТОВАР 
ЦІНА, USD/т

жовтень 2007 листопад 2007 грудень 2007
Харчовий желатин 2830 2830 2830

Технічний желатин 2180 2180 2180 

Валюта 08.11.07 20.11.07
100 AUD 469�2600 448�2455

100 GBP 1063�7458 1041�1246

10 BYR 0�0235 0�0235

100 USD 505�0000 505�0000

100 EEK 47�3351 47�7192

100 KZT 4�1857 4�1874

100 LVL 1055�4838 1067�8525

100 LTL 214�5021 216�2426

100 MDL 44�4315 44�7176

100 PLN 203�6384 202�5068

10 RUB 2�0627 2�0669

100 CNY 68�0529 68�0430

1000 JPY 44�6433 45�8485

100  EUR 740�6330 746�6425 

Національний Банк України

Офiцiйнi курси гривнi 
до iноземних валют 

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ
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УКРАЇНА ВИКАЖЕ
БІЛОРУСІЇ

Міністерство економіки Ук�

раїни наказом №380 від

13 листопада на підставі зая�

ви ВАТ “Грета” та групи

“НОРД” (ВАТ “Норд”, ЗАТ

“Інтертехніка”, ТОВ “Донець�

кий завод газової та елек�

тричної побутової апаратури”)

відкрило розслідування фак�

тів дискримінаційних та/або

недружніх дій зі сторони Рес�

публіки Білорусь щодо закон�

них прав та інтересів суб'єктів

зовнішньоекономічної діяль�

ності України щодо імпорту в

Білорусію газових та елек�

тричних плит. Про це йдеться

в повідомленні Мінекономіки.

У повідомленні сказано,

що, відповідно до представле�

ної заявами інформації та да�

ними Держкомстату України,

скорочення об'ємів імпорту в

Білорусь зазначеної продукції

за 8 місяців 2007 року у

порівнянні з аналогічним

періодом 2006 року складає

відносно плит газових – 41%,

електричних – 44%.

Також у повідомленні ска�

зано, що у ході розслідування

Мінекономіки підготує відпо�

відні матеріали для відправки

білоруській стороні, погоджу�

вальну позицію української

сторони для проведення пере�

говорів з компетентними орга�

нами Білорусії.

Нині продукція “Норд” про�

дається в 36 країнах, у тому

числі в Великій Британії, ФРН,

Голландії, Італії, Фінляндії,

Франції та всіх країнах СНД.

“ForUm” 

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

ДОВІДКОВИЙ РІВЕНЬ ЦІН НА ЦЕЛЮЛОЗУ БІЛЕНУ ВИРОБНИЦТВА РФ,
при імпорті в Україну

ЦЕЛЮЛОЗА ЦІНА, USD/мт*
Сульфітна хвойна 670–810

Сульфатна хвойна 730–840

Сульфатна листяна 580–770

* – на умовах поставки DAF кордон України

ЦЕЛЮЛОЗНО�ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

САНТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДОВІДКОВИЙ РІВЕНЬ ЦІН НА НЕРЖАВІЮЧІ МИЙКИ, 
КОД ТН ЗЕД 7324109000, 
марка сталі AISI 304 18/10 – американський стандарт; 08Х18Н10 – вітчизняний стандарт

Країни�постачальники Базис поставки ЦІНА, USD/кг
Європейські країни DAF, кордон України 6,0

Азія, Індонезія, Туреччина FOB, порти в країні відправника 4,0

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

Великі об'єми будівництва нових будівель,

бажання людей мати більш енергозберігаючі

вікна – це все призвело до того, що протягом

останніх років значно збільшилась потреба

профілів з ПВХ на ринку України. 

На Україні відкриваються заводи з вироб�

ництва цього товару. Варто зазначити, що

більшість ринку ПВХ профілів займають саме

профілі імпортного виробництва, при цьому їх

кількість на території України постійно

зростає.

У перших трьох кварталах 2007 року в Ук�

раїну було завезено 85,3 тис. тон профілів з

полівінілхлориду (код УКТ ЗЕД 3916201090).

Загальна сума поставок за цей період склала

близько 99,3 млн. USD.

Найбільшими країнами, що імпортують

профіль ПВХ, є Німеччина, Туреччина, Китай

та Польща. Їхня загальна частка за дев'ять

місяців 2007 року перевищила 87%.

Найчастіше в Україну імпортують профілі

таких торгових марок як REHAU, KBE, VEKA,

SALAMANDER.

За матеріалами “ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМУ”

Структура поставок профілів ПВХ 
у січні�вересні по базі поставок

ПОСТАВКИ ПРОФІЛІВ ПВХ В УКРАЇНУ ЗРОСТАЮТЬ

Консалтингова компанія “Ук�

раїнська торговельна гільдія”

(УТГ, Київ), що працює на ринку

нерухомості, прогнозує введення

1,2 млн. м2 офісних приміщень у

Києві в 2008�2010 роках. 

Про це сказано в повідом�

ленні компанії. “На 2008�2010 роки

відомо про плани будівництва при�

близно 1,2 млн. м2 нових якісних

офісних площ. Приблизно 15�20%

площ мають можливості для по�

зиціонування себе в класі А”, –

сказано в повідомленні. 

Практично всі ці 15�20%

площ, спроможні для позиціону�

вання себе в класі А, перевищу�

ють за площею 10 тис. м2. Після

їх уведення кількість площ у про�

фесійних бізнес�центрах Києва

може перевищити 1,8�2 млн. м2

(перспектива в 2010�2011 роках). 

Рівень орендних ставок про�

довжує залишатися високим

навіть за західноєвропейськими

мірками, що пов'язано з низь�

кою насиченістю якісними

площами. 

Ставка оренди продовжує

зростати, хоча й не так швидко,

як у 2005�2006 роках. 

У середньому ставка в

бізнес�центрах класу “А” станом

на червень 2007 року становила

порядку 60 USD/м2 за місяць. 

Найбільш динамічним сег�

ментом, як з точки зору росту об�

сягів, так і ціни, залишається

клас “В”.

Проекти, які були виставлені

на ринок наприкінці першого

півріччя 2007 року, пропонували�

ся в діапазоні 35�60 USD/м2 за

місяць, залежно від місця розта�

шування. 

Середня орендна ставка для

площ класу “С” становила при�

близно 30�35 USD/м2, що трохи

нижче, ніж торішній рівень ставки

в приміщеннях “В” класу. 

УТГ зазначає, що всього в

Києві, за підсумками першого

півріччя 2007 року, працюють по�

рядку 110 бізнес�центрів всіх

класів (з них об'єктів класу “А” і “В”

не більше 57). Загальна офісна

площа – близько 472 тис. м2.

Загальний обсяг споживання

якісних офісних площ у Києві в

2007�2008 роках може становити

порядку 400�500 тис. м2 (з ураху�

ванням постійного росту). 

Таким чином, до кінця 2008

року нові пропозиції будуть за�

требувані в повному обсязі, якщо

будуть відповідати запитам по�

тенційних споживачів. 

“Українська торговельна

гільдія” є розробником проектів у

галузі нерухомості загальною

площею 8,87 млн. м2, серед яких

торговельні й офісні центри,

складські та житлові комплекси,

а також готелі.

ВВЕДЕННЯ 1,2 МЛН. М2 ОФІСІВ 
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Государственный инфор�
мационно�аналитический
центр мониторинга внеш�
них товарных рынков
"Держзовнишинформ"
является ведущей укра�
инской компанией, кото�
рая предоставляет широ�
кий спектр информаци�
онных, аналитических 
и экспертных услуг. 

Департамент по вопро�
сам металлургического
комплекса информаци�
онно�аналитического
центра "Держзовнишин�
форм" предоставляет ин�
формационно�аналитиче�
ские услуги от короткой
справочной информации
до глобальных маркетин�
говых исследований в
области производства,
внутренних продаж, экс�
порта и импорта продук�
ции ГМК.

Индивидуальный подход
к каждому клиенту и вы�
сокий профессионализм
наших экспертов позво�
лили Центру завоевать
уважение и признание
среди украинских и зару�
бежных компаний.

Досліджуємо

Знаємо

Інформуємо

Департамент 
по вопросам металлургического комплекса

Одним из новых направлений департамента является проект "Украинский рынок
подъемно�транспортной техники". Проект включает в себя серию уникальных инфор�

мационно�аналитических материалов, представленных в форме независимых маркетин�

говых исследований. 

В перспективе планируется создание специального Интернет�ресурса и печатного из�

дания, посвященного украинскому и мировому рынку подъемно�транспортного оборудо�

вания. Планируем также издание специализированных справочников, проведение тема�

тических семинаров и выставочных мероприятий.

УКРАИНСКИЙ РЫНОК ПОДЪЕМНО�ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

Наши клиенты: 

ММК им. Ильича; ММЗ "ИСТИЛ (Украина)", МК "Запорожсталь", Администрация речных

портов Украины, Кременчугский речной порт, Стахановский вагоностроительный завод,

BLN Consulting (техника TEREX/FUCHS), ЗАО "Киеввтормет", НПЦ "Транссервис�1".

Контактное лицо: 
Шейко Александр

Александрович 

е�mail: sheiko@dzi.mfert.gov.ua 

тел. моб. +380 66 211 73 67 

www.ukrdzi.com

Базовые маркетинговые работы:
• подъемно�транспортное оборудование

портов Украины;

• подъемно�транспортное оборудование

металлургических комбинатов Украины;

• подъемно�транспортное оборудование гор�

но�обогатительных комбинатов Украины;

• подъемно�транспортное оборудование

ломозаготовительных предприятий Ук�

раины;

• подъемно�транспортное оборудование ле�

созаготовительных предприятий Украины;

• рынок железнодорожной техники;

• рынок дорожно�строительной техники;

• рынок строительной техники;

• рынок шахтного и карьерного оборудования;

• рынок подъемно�транспортной техники

бывшей в употреблении.

Базовая маркетинговая работа 
состоит из следующих разделов: 
• обзор деятельности отрасли4потребителя;
• обзор состояния технического обеспечения от4

расли;
• оценка потребностей отрасли в подъемно4тран4

спортном оборудовании;
• оценка предпочтений отрасли (полевые иссле4

дования по формализованному опросному
листу к компетентным представителям пред4
приятий отрасли);

• рекомендации по эффективному продвижению
подъемно4транспортного оборудования в отрасли;

• приложения (статистические и графические
материалы, используемые в работе).

Содержание каждого раздела 
согласовывается с заказчиком 
индивидуально и оформляется 
в виде технического задания.

Работы по рынкам основных 
групп техники:
• рынок стационарных кранов (мостовые и

козловые краны);

• рынок экскаваторов;

• рынок бульдозеров;

• рынок фронтальных погрузчиков;

• рынок тракторов;

• рынок автокранов и навесного подъемно�

го оборудования;

• рынок складских погрузчиков;

• рынок уникального подъемно�транспорт�

ного оборудования;

• рынок лифтов и эскалаторов;

• рынок коммерческих автомобилей.

Работы по группе техники 
состоят из следующих разделов: 
• обзор рынка Украины (производство, экспорт,

импорт);
• обзор конкурентной среды и цен;
• оценка потребностей в основных отраслях4по4

требителях;
• оценка предпочтений в отраслях4потребителях

(полевые исследования);
• сравнительный анализ техники по основным

параметрам;
• экспертный прогноз рынка;
• приложения (статистические и графические

материалы, используемые в работе).

Содержание каждого раздела 
согласовывается с заказчиком 
индивидуально и оформляется 
в виде технического задания.

Дополнительные услуги:
• актуализация маркетинговых работ и ин�

дивидуальное периодическое информа�

ционное обслуживание;

• возможность выполнения маркетинговых

работ по отдельным странам (Россия,

Казахстан и другие);

• проведение информационно�рекламных

мероприятий для потребителей и про�

давцов техники в Украине;

• консалтинговые и юридические услуги по про�

движению погрузочной техники в Украине;

• полевые исследования украинского рын�

ка погрузочной техники по заданным па�

раметрам;

• разработка эффективной рекламной

кампании в Украине и странах СНГ;

• квалифицированный перевод технической

документации на иностранные языки;

• регистрация представительств компаний

в Украине.
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ЦІНИ ВНУТРІШНІХ РИНКІВ
УКРАЇНА
ЦІНИ НА НАФТУ І НАФТОПРОДУКТИ

ДОВІДКОВІ ОПТОВІ ЦІНИ НА НАФТОПРОДУКТИ 
НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

ТОВАР
ЦІНА

01.11.07 22.11.07
грн./мт* USD/мт** грн./мт* USD/мт**

Бензин АI�95 5390 805 5840 880

Бензин АI�92 5300 790 5670 852

Бензин А�80 5200 773 5610 841

Бензин А�76 5210 776 5560 833

Дизельне пальне 5180 806 5430 847

* – ціна з ПДВ; ** – ціна без ПДВ та акцизного збору

ЄВРОПА
ЗАЛИШИТЬ

УКРАЇНУ БЕЗ
ТУРКМЕНСЬКОГО

ГАЗУ

Представники найбільших

енергетичних холдингів Євро�

пи найближчим часом розпоч�

нуть переговори щодо прямих

закупівель газу в Туркмені�

стані, починаючи з 2011 року.

Про це повідомили в

Єврокомісії за результатами

переговорів з президентом

Туркменії Гурбангули Берди�

мухамедовим.

“Нинішня цінова пропо�

зиція в країнах ЄС набагато

привабливіша діючої кон�

трактної бази з російськими

постачальниками – “Газпром

експортом” та RosUkrEnergo,

які продають природній газ в

Україні. Туркменська сторона

зацікавлена в додаткових

інвестиціях у розвиток нафто�

газової галузі та економіки в

цілому, тому країни ЄС явля�

ють для неї особливий інте�

рес”, – зазначив представник

Єврокомісії.

На його погляд, говорити

про конкретні параметри по�

ставок можна буде після того,

як Єврокомісія та зацікавлені

країни визначаться щодо

транзитної складової.

“У першу чергу мова йде

про проект Nabucco, хоча у

випадку досягнення ком�

промісу з Росією це можуть

бути й її власні потужності –

газопровід “Середня Азія�

Центр”, українська газотранс�

портна система, а в перспек�

тиві – “Південний потік”, про�

ект якого вже зараз розроб�

ляється разом з корпорацією

Eni”, – повідомив представник

Єврокомісії.

Він не вважає, що таким

чином Європа зачепить еко�

номічні інтереси України. “Ук�

раїні час звикнути, що всі

країни світу живуть в відкри�

тому конкурентному середо�

вищі, де боротьба за енерго�

ресурси відіграє основну роль.

Через декілька років рівень

цін в Україні наблизиться до

середньоєвропейських, й не�

обхідність у відносно дешевій

РІВЕНЬ ЦІН НА ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛЬНЕ НА АЗС В УКРАЇНІ, грн./л

Довідкові роздрібні ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку України

МІСТО
05.11.07 23.11.07

коп./літр*
мін.–макс. середня мін.–макс. середня

Вінниця 4,50–4,60 4,58 4,85–5,00 4,98 40
Дніпропетровськ 4,40–4,70 4,51 4,80–5,05 4,88 37
Донецьк 4,50–5,05 4,81 5,00–5,50 5,18 37
Житомир 4,50–4,65 4,60 4,90–5,00 4,97 37
Запоріжжя 4,40–4,70 4,54 4,70–5,00 4,85 31
Івано�Франківськ 4,50–4,65 4,59 4,80–5,00 4,96 37
Київ 4,40–4,70 4,59 4,85–5,05 4,96 37
Київська обл. 4,35–4,70 4,49 4,59–5,10 4,87 38
Кіровоград 4,50–4,75 4,58 4,85–5,00 4,91 33
Луганськ 4,60–4,60 4,60 5,00–5,00 5,00 40
Луцьк 4,50–4,60 4,58 4,85–5,00 4,92 34
Львів 4,50–4,60 4,55 4,85–5,00 4,92 37
Миколаїв 4,40–5,00 4,60 4,65–5,10 4,93 33
Одеса 4,40–4,70 4,60 4,85–5,00 4,92 32
Полтава 4,50–4,80 4,60 4,80–5,00 4,90 30
Рівне 4,45–4,60 4,53 4,85–5,00 4,90 37
Севастополь 4,60–4,80 4,73 4,90–5,10 5,06 33
Сімферополь 4,59–4,80 4,71 4,89–5,10 5,04 33
Суми 4,35–4,80 4,60 4,70–5,00 4,93 33
Тернопіль 4,50–4,60 4,58 4,85–5,00 4,96 38
Ужгород 4,50–4,60 4,57 4,85–5,00 4,96 39
Харків 4,50–4,85 4,68 4,80–5,15 4,92 24
Херсон 4,50–4,70 4,55 4,80–5,00 4,85 30
Хмельницький 4,35–4,60 4,55 4,85–5,00 4,94 39
Черкаси 4,50–4,80 4,63 4,85–5,00 4,95 32
Чернівці 4,40–4,60 4,57 4,85–5,00 4,96 39
Чернігів 4,50–4,70 4,59 4,85–5,00 4,93 34
Україна 4,35–5,05 4,61 4,59–5,50 4,95 34
* – зміна до 05.11.07

РІВЕНЬ ЦІН НА БЕНЗИН АІ�95 НА АЗС В УКРАЇНІ, грн./л

Довідкові роздрібні ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку України

МІСТО
05.11.07 23.11.07

коп./літр*
мін.–макс. середня мін.–макс. середня

Вінниця 4,75–4,85 4,84 4,90–5,05 5,02 18
Дніпропетровськ 4,85–4,90 4,88 4,95–5,05 4,97 9
Донецьк 4,75–4,95 4,88 4,95–5,20 5,16 28
Житомир 4,75–4,85 4,83 4,95–5,05 5,01 18
Запоріжжя 4,55–4,95 4,81 4,80–5,05 4,89 8
Івано�Франківськ 4,75–4,85 4,83 4,90–5,05 5,02 19
Київ 4,75–4,90 4,82 4,85–5,10 5,01 19
* – зміна до 05.11.07

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ
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сировині з Середньої Азії

відпаде”, – додав він.

На сьогодні туркменський

газ складає близько 57% га�

зового балансу України, або

близько 40 млрд. м3. У 2007

році ці об'єми законтрактовані

компанією “Газпромекспорт”,

яка перепродує його трей�

деру RosUkrEnergo по

100 USD/тис. м3.

За прогнозами ВАТ “Газ�

пром”, середня ціна природно�

го газу на кордоні для європей�

ських споживачів у 2008 році

перевищить 300 USD/тис. м3.

“ForUm” 

ПРИПИНЕННЯ
ПОСТАВОК ГАЗУ

В ГРУЗІЮ

Держнафтокомпанія Азер�

байджану (ДНКАР) припинила

постачати газ власного вироб�

ництва в Грузію. Про це

повідомив віце�прем'єр азер�

байджанського уряду Ягую

Ейюбов. За даними Ейюбова,

закінчення поставок виклика�

не тим, що Азербайджан от�

римав у 2007 році менше газу

з родовища Шах�Деніз, ніж

планував, а також скорочен�

ням об'ємів попутного газу,

що надходить від Азербай�

джанської міжнародної опе�

раційної компанії з блоку

Азері�Чіраг�Гюнешлі.

У 2008 році поставки газу

в Грузію з Азербайджану бу�

дуть продовжені, якщо родо�

вище Шах�Деніз вийде на по�

тужність у вісім мільярдів ку�

бометрів газу за рік, повідо�

мив Ейюбов.

У 2007 році очікується, що

родовище зможе дати лише

два мільярда кубометрів.

Азербайджан поставляв у

Грузію близько 1,3 млн. м3 га�

зу в день за ціною в 120

USD/тис. м3. У 2007 році по�

ставки декілька разів припи�

нялися, оскільки контракт був

розрахований лише на пер�

ший квартал 2007 року. Однак

Грузії декілька разів удавало�

ся продовжувати угоду. По�

ставки з Азербайджану Грузії

необхідні, щоб знизити за�

лежність від російського газу.

“ForUm” 

РІВЕНЬ ЦІН НА БЕНЗИН АІ�95 НА АЗС В УКРАЇНІ, грн./л

Довідкові роздрібні ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку України

МІСТО
05.11.07 23.11.07

коп./літр*
мін.–макс. середня мін.–макс. середня

Київська обл. 4,30–5,00 4,76 4,85–5,05 4,98 22
Кіровоград 4,75–4,85 4,82 4,90–5,05 4,98 16
Луганськ 4,75–4,80 4,80 5,00–5,00 5,00 20
Луцьк 4,75–4,85 4,82 4,90–5,05 4,98 16
Львів 4,70–4,85 4,79 4,90–5,05 4,98 19
Миколаїв 4,60–4,85 4,79 4,75–5,10 4,97 18
Одеса 4,75–4,89 4,84 4,90–5,05 5,00 16
Полтава 4,75–4,85 4,78 4,90–5,05 4,96 18
Рівне 4,75–4,85 4,81 4,90–5,05 4,94 13
Севастополь 4,85–4,95 4,93 4,90–5,20 5,12 19
Сімферополь 4,80–4,95 4,93 4,89–5,20 5,15 22
Суми 4,70–5,15 4,83 4,90–5,10 5,00 17
Тернопіль 4,75–4,85 4,83 4,90–5,05 5,00 17
Ужгород 4,75–4,85 4,83 4,90–5,05 5,00 17
Харків 4,55–4,85 4,79 4,60–5,05 4,93 14
Херсон 4,75–4,85 4,79 4,90–5,05 4,96 17
Хмельницький 4,70–4,85 4,81 4,90–5,05 4,96 15
Черкаси 4,75–4,90 4,85 4,90–5,05 4,99 14
Чернівці 4,78–4,85 4,83 4,90–5,05 5,01 18
Чернігів 4,75–4,90 4,80 4,90–5,05 4,96 16
Україна 4,30–5,15 4,83 4,60–5,20 4,99 16
* – зміна до 05.11.07

РІВЕНЬ ЦІН НА БЕНЗИН А�76 ТА А�80 НА АЗС В УКРАЇНІ, грн./л

Довідкові роздрібні ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку України

МІСТО МАРКА
05.11.07 23.11.07

коп./літр*
мін.–макс. середня мін.–макс. середня

Вінниця A–76 4,40–4,40 4,40 4,85–4,85 4,85 45
Вінниця A–80 4,30–4,41 4,37 4,50–4,85 4,79 42
Дніпропетровськ A–76,A–80 4,19–4,41 4,24 4,50–4,60 4,52 28
Донецьк A–76 4,30–4,40 4,38 4,80–4,85 4,81 43
Донецьк A–80 4,20–4,45 4,39 4,60–4,85 4,79 40
Житомир A–76 4,30–4,45 4,37 4,60–4,70 4,65 28
Житомир A–80 4,40–4,41 4,41 4,80–4,85 4,83 42
Запоріжжя A–76 4,00–4,41 4,19 4,25–4,60 4,44 25
Запоріжжя A–80 4,00–4,55 4,26 4,40–4,70 4,52 26
Івано–Франківськ A–76 4,15–4,40 4,34 4,50–4,85 4,77 43
Івано–Франківськ A–80 4,15–4,40 4,34 4,50–4,85 4,77 43
Київ A–76 4,25–4,41 4,35 4,45–4,85 4,57 22
Київ A–80 4,00–4,41 4,30 4,55–4,60 4,58 28
Київська обл. A–76 3,85–4,50 4,30 4,35–4,60 4,53 23
Київська обл. A–80 4,10–4,40 4,26 4,40–4,55 4,49 23
Кіровоград A–76 4,33–4,33 4,33 4,50–4,80 4,63 30
Кіровоград A–80 4,20–4,41 4,33 4,50–4,89 4,69 36
Луганськ A–76, A–80 4,25–4,30 4,30 4,55–4,55 4,55 25
Луцьк A–76 4,40–4,40 4,40 4,50–4,50 4,50 10
Луцьк A–80 4,20–4,41 4,34 4,50–4,85 4,65 31
Львів A–76, A–80 4,20–4,41 4,30 4,50–4,85 4,67 37
Миколаїв A–76 4,00–4,40 4,31 4,30–4,85 4,65 34
Миколаїв A–80 4,20–4,50 4,35 4,50–4,85 4,64 29
Одеса A–76 4,30–4,39 4,35 4,50–4,67 4,62 27
Одеса A–80 4,20–4,40 4,35 4,50–4,85 4,67 32
Полтава A–76 4,25–4,45 4,28 4,45–4,50 4,49 21
Полтава A–80 4,20–4,45 4,36 4,50–4,85 4,73 37
Рівне A–76 4,20–4,40 4,29 4,50–4,85 4,57 28
Рівне A–80 4,20–4,40 4,31 4,45–4,85 4,65 34
Севастополь A–76 4,40–4,60 4,48 4,60–4,80 4,76 28
Севастополь A–80 4,40–4,60 4,48 4,60–4,80 4,76 28
Сімферополь A–76 4,30–4,50 4,42 4,39–4,80 4,73 31
Сімферополь A–80 4,39–4,50 4,47 4,39–4,80 4,75 28
Суми A–76 4,20–4,45 4,38 4,50–4,70 4,65 27
Суми A–80 4,41–4,41 4,41 4,85–4,85 4,85 44
* – зміна до 05.11.07

�
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ХІМІЯ ТА НАФТОХІМІЯ

СЕРЕДНІ ОПТОВІ ЦІНИ НА МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА НА РИНКУ УКРАЇНИ
(упаковка в мішки чи біг–беги)

станом на 28.11.07 

ТОВАР МАРКА ЦІНА, грн./мт, з ПДВ
NPK 15:15:15 2000–2100

NPK 16:16:16 2200–2300

NPK 10:22:18 2250–2450*

Діамофоска 10:26:26 3000–3100

Сульфат калію 3115

NPS 10�40�5 2100–2150

Хлорид калію 1770–1800

Карбамід 1880–1950

Моноамонійфосфат 2900–3000

Сульфат амонію каменовуг./білий –/1140

Аміачна селітра (EXW–завод) 1610–1650/1640–1680

Карбамідно�аміачна суміш 1430

* – ціна на фасований для роздрібної торгівлі (по кг) товар

ЦІНИ НА ЦУКОР
ЗАЛИШАТЬСЯ

НИЗЬКИМИ

Ціни на цукор допоки за�

лишаться на відносно невисо�

кому рівні. Це викликано

збільшенням переробних по�

тужностей та надлишком про�

дукції на світових ринках.

Згідно з даними ООН,

об'єм цукру, що виробляється,

може скласти в 2007/2008

обліковому році близько 169

млн. тонн, що на 12 млн. тонн

більше очікуваного попиту.

Це призведе до того, що ціни

на цукор залишаться досить

низькими протягом всього

2008 року, переконані екс�

перти.

“Я вважаю, що до IV квар�

талу наступного року на фоні

співвідношення “пропозиція�

попит” ситуація залишиться

без змін”, – зазначає про�

відний економіст Міжнародної

організації з цукру (ISO) Сер�

гій Гудошніков. А у повідом�

ленні Продовольчої та сільсь�

когосподарської організації

Об'єднаних націй (FAO) йдеть�

ся про те, що через високі

ціни у 2006 році відбулося

збільшення продовольчих

можливостей, що, у свою чер�

гу, призвело до надлишку

цього продукту й різкого зни�

ження цін.

У докладі ISO також за�

значається, що на ринку допо�

ки не очікується зменшення

надлишку цього продукту:

“Цей профіцит на фоні

збільшення світового вироб�

ництва цукру призводить до

того, що попит на нього пере�

вищує пропозицію”. За дани�

ми ISO, у серпні об'єми пере�

робленого цукру на 10,8 млн.

тонн перевищували спожи�

вання.

На сьогодні ціни на цукор

занадто низькі навіть для то�

го, щоб покрити всі необхідні

затрати у провідних країнах�

виробниках, окрім Бразилії

(яка, до речі, нині є найбіль�

шим світовим експортером

цукру). За минувший період

2007 року ціни на нерафінова�

ний цукор упали вже на 14%,

й нині вони на 49% нижчі, ніж

РІВЕНЬ ЦІН НА БЕНЗИН А�76 ТА А�80 НА АЗС В УКРАЇНІ, грн./л

Довідкові роздрібні ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку України

МІСТО МАРКА
05.11.07 23.11.07

коп./літр*
мін.–макс. середня мін.–макс. середня

Тернопіль A–76 4,20–4,40 4,33 4,50–4,85 4,68 35
Тернопіль A–80 4,40–4,40 4,40 4,70–4,85 4,81 41
Ужгород A–76 4,40–4,40 4,40 4,85–4,85 4,85 45
Ужгород A–80 4,20–4,40 4,35 4,50–4,85 4,71 36
Харків A–76 4,05–4,45 4,31 4,25–4,80 4,57 26
Харків A–80 4,20–4,40 4,27 4,40–4,70 4,50 23
Херсон A–76 4,10–4,30 4,20 4,50–4,70 4,60 40
Херсон A–80 4,15–4,40 4,28 4,45–4,50 4,50 22
Хмельницький A–76 4,35–4,45 4,40 4,55–4,80 4,64 24
Хмельницький A–80 4,20–4,41 4,36 4,50–4,80 4,65 29
Черкаси A–76 4,40–4,45 4,43 4,50–4,70 4,60 17
Черкаси A–80 4,20–4,41 4,37 4,50–4,85 4,58 21
Чернівці A–76, A–80 4,20–4,41 4,36 4,50–4,85 4,75 39
Чернігів A–76 4,30–4,40 4,36 4,50–4,60 4,56 20
Чернігів A–80 4,20–4,41 4,30 4,50–4,85 4,64 34
Україна A–76 3,85–4,60 4,32 4,25–4,85 4,61 29
Україна A–80 4,00–4,60 4,35 4,39–4,89 4,66 31
* – зміна до 05.11.07

ЦІНИ НА ПРОМИСЛОВІ ТА СИРОВИННІ ТОВАРИ

КОКС КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ

ЗАЯВЛЕНІ ЦІНИ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ КОКСУ ДОМЕННОГО, 
умови поставки EXW

станом на листопад 2007 р.

КОКС ДОМЕННИЙ (фракція, мм) ЦІНА, грн./мт, з ПДВ ЦІНА, USD/мт, без ПДВ

25 і більше 1520–1980 251–327

25–10 1430–1545 236–255

10–0 590–805 97–133

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ЦІН НА ПОЛІПРОПІЛЕН, EXW ЛиНОС, USD/мт з ПДВ

ТОВАР
серпень

2007
вересень

2007
жовтень

2007
листопад

2007
Поліпропілен 1750 1770 1800 1845

Курс НБУ грн./USD у серпні4листопаді 2007 р. – 5,05

�
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у лютому 2006 року, коли за

фунт цукру давали 19,73

центів. А нині ціна ф'ючерсу на

березень 2008 року знизилися

на 0,03 центи й склала 10

центів/фунт.

Варто зазначити, що нині

увага учасників ринку акцен�

тована на Індії, яка завжди бу�

ла найбільшим у світі спожи�

вачем цукру. Однак після

різкого збільшення виробни�

чих можливостей Індія пере�

творилася з імпортера в екс�

портера.

С. Гудошніков зазначає,

що у звітному 2007/2008 році

(з жовтня 2007�го по вересень

2008 року) Індія експортує

близько 3,5�4,5 млн. тонн цьо�

го продукту.

“Індійські сховища запов�

нюються дуже швидко, і нині

вже використовуються тимча�

сові склади”, – зазначається у

місячному звіті ISO. Однак

низькі ціни призвели до скоро�

чення прибутку компаній. І це,

у свою чергу, може призвести

до зниження об'ємів вироб�

ництва. “У Індіїї подумують

про різке скорочення врожаю

в наступному році. Річ у тім,

що в Індії цю галузь промисло�

вості неможна назвати

стабільною. Вона є циклічною

й складається з бумів та

спадів”, – повідомляє С. Гу�

дошніков.

Робоча російсько�українська група з питань урегулювання

транзиту аміаку домовилася про транзит аміаку територією Ук�

раїни в обсягах не менш 217 тис. тонн/місяць до кінця 2007 року. 

Про це повідомила прес�служба Міністерства промислової

політики. 

Обсяг транзиту російського аміаку по Україні на сьогодні ста�

новить близько 210 тис. тонн/місяць, у тому числі, найбільшого у

світі виробника аміаку компанії “Тольяттіазот” (Росія) – близько

180 тис. тонн/місяць.

Сторони домовилися збільшити на 100% до 360 тис.

тонн/місяць транзит аміаку “Тольяттіазоту” до кінця 2007. 

У січні�жовтні транзит російського аміаку територією України

збільшився на 20,5%, або на 64,86 тис. тонн до 381,26 тис. тонн

порівняно з аналогічним періодом 2006 року.

Наступне засідання спільної російсько�української комісії

планується провести 12 грудня 2007 у Києві.

У роботі групи брав участь заступник міністра промислової

політики Костянтин Кучер. 

Раніше Україна й Росія домовилися про щомісячний транзит

російського аміаку територією України обсягом не менше 160

тис. тонн до кінця 2007 року. 

Сторони планували зберегти ці квоти до 2013 року. 

Територією України, відповідно до встановлених квот, повин�

но проходити не менше 3,5 млн. тонн аміаку за рік, що відправ�

ляється на експорт. 

Половина цього аміаку – російського походження, полови�

на – українського, більша частина російського аміаку прока�

чується аміакопроводом “Тольятті�Горлівка�Одеса”. 

У 2006 році транзит російського аміаку цим аміакопроводом

збільшився на 35,2% до 2,1 млн. тонн. 

У 2006 році обсяги прокачування аміаку українського похо�

дження по “Тольятті�Горлівка�Одеса” збільшилися на 0,52%, або

на 3,27 тис. тонн до 631,17 тис. тонн порівняно з 2005 роком. 

Загальний обсяг прокачування аміаку територією України в

2006 році порівняно з 2005�м збільшився на 20,64%, або на 0,450

млн. тонн до 2,631 млн. тонн. 

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

ТРАНЗИТ АМІАКУ УКРАЇНОЮ 

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ 
ТА СУПУТНІ ТОВАРИ

ВІДПУСКНІ ОПТОВІ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНОВИХ, EXW

станом на 28.11.07

РЕГІОН
БОРОШНО в/с БОРОШНО 1 с БОРОШНО 2 с

грн./мт* USD/мт** грн./мт* USD/мт** грн./мт* USD/мт**

Західний 1750–1980 289–327 1550–1750 256–289 1230–1500 203–248

Північний 1820–1970 300–325 1560–1680 257–277 1330–1420 219–234

Центральний 1850–1980 305–327 1610–1850 266–305 1360–1500 224–248

Південний 1950–2000 322–330 1580–1780 261–294 1310–1400 216–231

Східний 1850–1960 305–323 1610–1770 266–292 1350–1460 223–241 

* – з урахуванням ПДВ; ** – без урахування ПДВ

ВІДПУСКНІ ОПТОВІ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНОВИХ, EXW

станом на 28.11.07

РЕГІОН
БОРОШНО ЖИТНЄ ВИСІВКИ ПШЕНИЧНІ КРУПА МАННА
грн./мт* USD/мт** грн./мт* USD/мт** грн./мт* USD/мт**

Західний 1160–1250 191–206 810–900 134–149 2110–2200 348–363

Північний 1350–1450 223–239 800–880 132–145 2140–2250 353–371

Центральний 1350–1550 223–256 820–1050 135–173 2120–2300 350–380

Південний 1320–1430 218–236 830–1050 137–173 2150–2280 355–376

Східний 1350–1550 223–256 800–900 132–149 2170–2320 358–383

* – з урахуванням ПДВ; ** – без урахування ПДВ

СЕРЕДНІ ОПТОВІ ЦІНИ НА ЦУКОР БІЛИЙ В УКРАЇНІ, EXW*

станом на 15.11.07

РЕГІОН
ЦІНА

грн./мт** USD/мт***

Південний 2700 450

Центральний 2600 430

Східний 2700 450

Західний 2600 430

Північний 2600 430

* – за даними торгових компаній; ** – з урахуванням ПДВ; *** – без урахування ПДВ

�



12

грудень 2007 р.ЦІНИ ВНУТРІШНІХ РИНКІВ

#12 (134)/2007 ÎÃËßÄ Ö²Í
www.PriceReview.com.ua

СЕРЕДНІ ОПТОВІ ЦІНИ НА ЦУКОР БІЛИЙ У РОСІЇ, USD/мт з ПДВ

ДАТА
РЕГІОНИ, В ЯКИХ
ВИРОБЛЯЄТЬСЯ

ЦУКОР, FCA

РЕГІОНИ, В ЯКИХ
СПОЖИВАЄТЬСЯ ЦУКОР

ЦЕНТРАЛЬНІ МІСТА

28.11.07 594,3 625,9 630,4

21.11.07 593,6 624,7 628,3

14.11.07 595,7 629,7 633,9

07.11.07 604,0 632,1 641,8

Джерело: ISCО

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПРОДУКТИ 
ТА СУПУТНІ ТОВАРИ

КОКС КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ

БАЗОВІ ЦІНИ РОСІЙСЬКИХ ВИРОБНИКІВ КОКСУ ДОМЕННОГО,  
умови поставки EXW

станом на листопад 2007 р.

КОКС ДОМЕННИЙ (фракція, мм) ЦІНА, руб. РФ/мт, з ПДВ ЦІНА, USD/мт, без ПДВ

25 і більше 8855–10155 307–352

25–10 5310–5770 184–200

10–0 2365–3175 82–110

ДОВІДКОВІ ЦІНИ НА МЕТАЛОПРОДУКЦІЮ НА ВНУТРІШНІХ
РИНКАХ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ЦІНИ НА НАФТУ СИРУ НАФТОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РФ, 
руб. РФ/мт, умови поставки EXW, з урахуванням ПДВ

ТОВАР 02.11.07 21.11.07 

Нафта сира
ПОПИТ ПРОПОЗИЦІЯ ПОПИТ ПРОПОЗИЦІЯ

8100–8650 8400–8900 8900–9500 9200–9750

ДОВІДКОВІ ОПТОВІ ЦІНИ НАФТОПРОДУКТІВ 
НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ РФ (європейська частина)

ТОВАР
ЦІНА

01.11.07 23.11.07
руб./мт* USD/мт** руб./мт* USD/мт**

Бензин АІ�95/96 23760 816 24030 825

Бензин АІ�91/92/93 20380 706 21200 732

Бензин А�76/80 18140 670 18400 679

Дизельне пальне літнє 17820 720 18680 748

Дизельне пальне зимове 18480 742 19150 764

* – ціна з ПДВ; 
** – ціна без ПДВ та акцизного збору, з експортним митом

ЦІНИ НА НАФТУ Й НАФТОПРОДУКТИ
ЗАГРОЗА

ЕНЕРГОГРУПАМ

Найбільша загроза євро�

пейським енергогрупам йде не

від Росії, а від Єврокомісії, зая�

вив голова правління най�

більшої в світі енергокомпанії

Е.ON AG Вульф Бернотат.

“Ви завжди говорите про

Росію, але загроза йде від

Єврокомісії”, – заявив Берно�

тат. У інтерв'ю глава Е.ON ви�

словив свій погляд про нову

енергетичну ініціативу Євро�

союзу, що передбачає роз�

поділ енергокомпаній.

Бернонат вважає мало�

ймовірним, що плани Брюссе�

ля щодо так званого розук�

рупнення будуть реалізовані.

“Я переконаний, що розук�

рупнення нам поки що не за�

грожує. На такі процеси в

Брюсселі йде час, особливо

якщо такі важливі члени як

Франція та Німеччина висту�

пають проти”, – запевняє гла�

ва Е.ON.

Єврокомісія у жовтні

опублікувала пакет заходів

щодо захисту внутрішнього

енергетичного ринку Євро�

союзу. У цих документах пе�

редбачено обмеження інозем�

них інвестицій в європейську

енергетику, а також розподіл

виробництва енергії та інфра�

структури для її транспорту�

вання (лінії електропередачі,

нафто� та газопроводи). Ці за�

ходи стосуються російського

газового концерну “Газпром”,

який є не лише виробником

газу, але й великим інвесто�

ром в інфраструктуру щодо

поставок природного газу в

Європу.

Великі європейські енер�

гокомпанії, такі як німецькі

E.ON та RWE, а також фран�

цузька GdF, останнім часом

випробовують на собі зро�

стаючий тиск зі сторони Брюс�

селя. У Єврокомісії переко�

нані, що відділення виробниц�

тва енергії від її розподілу бу�

де сприяти розвитку конку�

ренції та зниження цін.

Глава Е.ON раніше закли�

кав країни Європи до покра�

щення стосунків з Росією – го�

ловним постачальником при�

родного газу та нафти

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

ЦІНИ НА ПРОМИСЛОВІ ТА СИРОВИННІ ТОВАРИ

МЕТАЛОПРОДУКЦІЯ

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ
СЕРЕДНЯ ЦІНА (з урахуванням ПДВ), EXW

Україна Росія
грн./мт USD/мт USD/мт руб. РФ/мт

станом на 26.11.07
Плоский прокат
Лист г/к 2,0�4,0 3647–3790 722–750 786–799 19076–19386

Лист г/к 5,0�8,0 3573–3716 708–736 795–808 19282–19592

Лист г/к 10,0�20,0 3655–3798 724–752 896–909 21745–22055

Лист х/к 0,5�0,7 4207–4350 833–861 907–920 22012–22322

Лист х/к 1,0�2,0 3838–3981 760–788 874–887 21199–21509

Лист оцинк. 0,5�0,6 5273–5416 1044–1073 1400–1412 33955–34265 �
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країнам ЕС. Е.ON зацікавле�

ний в позитивному розвитку

стосунків Росії та Євросоюзу,

оскільки є великим іноземним

акціонером “Газпрому” (йому

належить 6,4% акцій російсь�

кої компанії), а також провід�

ним імпортером російського

газу.

Окрім того, Бернонат кри�

тикував спроби Брюсселя

ввести правила, які ускладни�

ли б купівлю російськими ком�

паніями європейських енерге�

тичних фірм.

UaPetrol.com

ПОСИЛЕННЯ
МОНЕТАРНОЇ

ПОЛІТИКИ

Міжнародний валютний

фонд рекомендує українсько�

му уряду посилити монетарну

політику.

Про це заявив перший

економічний радник МВФ Нет�

тен Матес.

За його словами, ре�

алізація такої політики про�

тидіяла б підвищеному інфля�

ційному тиску, якому під�

владні економіки країн, що

розвиваються.

МВФ вважає доцільним

також проведення в Україні

політики більш глибокого ва�

лютного курсу, що скоротить

приток короткострокових,

спекулятивних інвестицій в

економіку, і, в той же час, бу�

де стимулювати збільшення

внутрішніх інвестицій.

Нагадаємо, що раніше

Національний банк заявляв

про намір мінімізувати моне�

тарну складову інфляції.

У жовтні інфляція склада�

ла 2,9%, у січні�жовтні –

11,7%.

У 2006 році інфляція скла�

дала 11,6%, у 2005�му –

10,3%.

МЕТАЛОПРОДУКЦІЯ

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ
СЕРЕДНЯ ЦІНА (з урахуванням ПДВ), EXW

Україна Росія
грн./мт USD/мт USD/мт руб. РФ/мт

станом на 26.11.07
Сортовий прокат
Арматура А–ІІІ, А500С, А400С, 8; 10 3705–3858 734–764 802–815 19463–19774

Арматура А–ІІІ, А500С, А400С, 12�25 3595–3748 712–742 869–882 21081–21392

Балка 10�22 6087–6240 1205–1236 1051–1064 25502–25813

Балка 24�45 4895–5048 969–1000 1255–1268 30453–30764

Катанка 6,5; 8 3389–3542 671–701 784–796 19008–19319

Куток 20�40 3980–4133 788–819 917–929 22238–22549

Куток 45�100 4107–4260 813–844 893–906 21670–21981

Куток 125�200 5190–5343 1028–1058 990–1003 24018–24329

Швелер №6,5�12 4077–4230 807–838 907–919 21995–22306

Швелер №14�24 4195–4348 831–861 973–986 23614–23925

Швелер №30 4544–4697 900–930 1109–1122 26912–27223

Труби сталеві
Труби ст. ВГП ДУ 15; 20 ГОСТ 3262 3951–4121 782–816 951–966 23064–23437

Труби ст. ВГП ДУ 25–50 ГОСТ 3262 3854–4024 763–797 953–968 23111–23484

Труби ел. св. оцинковані 4309–4479 853–887 1709–1724 41453–41826

Труби ст. б/ш г/д 57�159 ГОСТ 8732 4934–5104 977–1011 1284–1300 31158–31531

Труби ст. б/ш г/д 219�325 ГОСТ 8732 5181–5351 1026–1060 1386–1401 33619–33992

Труби ст. ел. св. 57�159 ГОСТ 10704,705 3827–3997 758–792 974–989 23631–24004

Курс іноземних валют НБ України на 26.11.07:
100 USD –  505,50  грн.;
10 росiйських рублiв – 2,0812 грн.

Курс іноземних валют ЦБ Росії на 26.11.07: 
1 USD – 24,264 руб. РФ;
10 українських гривень – 47,87 руб. РФ 

�

КРАЇНА МІСТО ДАТА ДТ АІ–95 АІ–98

Молдова Кишинів 30.11.07 1,037 1,187 1,228

Молдова Кишинів 20.11.07 1,036 1,186 1,227

Росія Єкатеринбург 30.11.07 0,760 0,850 0,903

Росія Єкатеринбург 20.11.07 0,755 0,845 0,900

Росія Москва 30.11.07 0,736 0,830 0,879

Росія Москва 20.11.07 0,745 0,878 1,027

Росія Новосибірськ 30.11.07 0,729 0,862 0,895

Росія Новосибірськ 20.11.07 0,717 0,837 0,890

Росія Ростов�на�Дону 30.11.07 0,700 0,832 0,906

Росія Ростов�на�Дону 20.11.07 0,696 0,827 0,900

Росія Самара 30.11.07 0,692 0,840 0,899

Росія Самара 20.11.07 0,688 0,835 0,894

Росія Санкт�Петербург 30.11.07 0,758 0,809 1,008

Росія Санкт�Петербург 20.11.07 0,664 0,786 0,915

Словаччина Братислава 30.11.07 1,716 1,654 1,749

Словаччина Братислава 20.11.07 1,714 1,650 1,734

США Нью�Йорк 26.11.07 0,944 0,816 0,886

США Нью�Йорк 20.11.07 0,931 0,812 0,883

США середня 26.11.07 0,924 0,821 0,884

США середня 20.11.07 0,913 0,821 0,884

США Чикаго 26.11.07 0,904 0,825 0,881

США Чикаго 20.11.07 0,895 0,829 0,886

* – за інформацією торговельно4економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном

ІНШІ КРАЇНИ СВІТУ
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ РОЗДРІБНИХ ЦІН НА АЗС*, USD/літр
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РІВЕНЬ РОЗДРІБНИХ ЦІН НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ
ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

НА ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ

НА М'ЯСО, САЛО ТА ПТИЦЮ, грн./кг

Станом на II декаду листопада 2007 р. Середній рівень цін

РЕГІОН, 
ОБЛАСТЬ

ЯЛОВИЧИНА СВИНИНА САЛО ПТИЦЯ (КУРИ)

20.11.07 %* 20.11.07 %* 20.11.07 %* 20.11.07 %*

АР  Крим 19,41 99,4 22,76 95,0 8,41 97,6 14,18 100,5

Вінницька 21,29 101,9 23,53 102,1 12,00 98,0 13,70 99,7

Волинська 22,86 100,6 21,75 100,0 10,81 98,3 13,50 99,4

Дніпропетровська 20,56 99,9 24,15 100,6 11,40 100,0 14,88 100,0

Донецька 22,23 99,2 27,35 98,7 12,21 101,0 14,16 99,0

Житомирська 22,28 102,2 24,51 99,1 12,75 96,9 13,99 99,1

Закарпатська 20,37 99,4 24,38 100,0 9,50 100,0 13,94 100,8

Запорізька 21,21 100,7 24,19 100,2 9,38 104,2 14,55 101,8

Івано�Франківська 21,76 99,6 24,39 99,0 11,61 99,1 13,58 98,9

Київська 25,29 98,5 27,38 99,3 13,88 96,4 13,58 100,0

Кіровоградська 21,87 100,6 23,17 102,6 10,05 96,8 13,93 104,4

Луганська 22,83 98,5 26,11 98,5 13,23 96,4 14,04 99,6

Львівська 22,19 100,5 24,87 99,7 11,61 104,8 12,72 100,0

Миколаївська 19,08 100,6 22,10 99,1 11,00 99,1 13,90 101,7

Одеська 22,65 99,8 24,50 97,8 8,55 101,8 13,45 97,8

Полтавська 21,95 102,1 24,50 98,7 11,30 100,0 14,05 100,0

Рівненська 21,50 100,0 23,50 100,0 9,50 100,0 13,27 100,0

Сумська 21,67 98,5 23,93 98,2 13,29 99,0 14,04 98,5

Тернопільська 21,92 98,9 24,53 98,6 9,75 100,0 13,93 100,0

Харківська 22,90 100,0 27,30 99,9 12,50 100,0 14,31 96,4

Херсонська 22,00 100,0 23,94 100,0 9,42 100,0 13,83 100,0

Хмельницька 23,15 100,0 24,18 99,0 10,45 100,0 13,75 100,0

Черкаська 20,60 100,0 23,91 100,0 8,63 101,1 11,97 100,5

Чернівецька 22,90 100,0 24,17 100,0 6,75 100,0 12,87 99,4

Чернігівська 24,50 100,0 24,97 97,7 14,80 99,1 15,61 100,0

м. Київ 26,82 103,2 28,36 99,7 15,92 96,9 12,77 99,9

м. Севастополь 19,80 96,6 20,00 88,1 9,70 102,1 14,60 102,1

* – зміна до I декади листопада

НА МАСЛО, ОЛІЮ, ЯЙЦЯ ТА ЦУКОР, грн./кг

Станом на II декаду листопада 2007 р. Середній рівень цін

РЕГІОН,
ОБЛАСТЬ

МАСЛО ВЕРШКОВЕ ОЛІЯ** ЯЙЦЯ КУРЯЧІ*** ЦУКОР

20.11.07 %* 20.11.07 %* 20.11.07 %* 20.11.07 %* 

АР Крим 18,33 98,8 8,92 99,8 5,40 98,5 3,44 99,7

Вінницька 19,61 99,8 8,60 99,7 5,54 100,0 3,25 97,3

Волинська 18,70 102,7 7,81 101,2 4,96 100,0 3,19 101,3

Дніпропетровська 19,63 100,0 8,55 101,2 5,41 101,1 3,28 100,6

Донецька 16,08 101,0 8,92 100,0 4,90 99,0 3,36 100,9

Житомирська 16,86 108,1 8,41 129,8 5,37 97,3 3,18 100,6

Закарпатська 15,99 100,0 9,50 100,0 5,10 99,2 3,31 101,2

Запорізька 19,34 96,7 8,20 101,0 5,36 102,1 3,37 99,4

Івано�Франківська 15,07 100,4 9,50 98,9 4,89 95,3 3,32 102,8

Київська 17,65 101,5 9,03 98,6 5,48 102,6 3,43 101,2

Кіровоградська 18,10 99,7 8,05 97,7 4,47 100,4 3,29 103,5

* – зміна до I декади листопада;
** – грн./літр;
*** – грн./десяток
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НА МАСЛО, ОЛІЮ, ЯЙЦЯ ТА ЦУКОР, грн./кг

Станом на II декаду листопада 2007 р. Середній рівень цін

РЕГІОН,
ОБЛАСТЬ

МАСЛО ВЕРШКОВЕ ОЛІЯ** ЯЙЦЯ КУРЯЧІ*** ЦУКОР

20.11.07 %* 20.11.07 %* 20.11.07 %* 20.11.07 %* 

Луганська 21,37 100,0 8,80 100,0 4,78 99,6 3,40 100,0

Львівська 14,06 100,9 8,00 100,0 5,17 98,7 3,39 100,9

Миколаївська 21,00 105,0 8,60 94,5 4,85 96,4 3,26 101,9

Одеська 16,50 100,0 9,02 100,0 5,15 99,8 3,35 104,7

Полтавська 18,00 101,7 7,93 99,7 5,26 99,2 3,20 101,6

Рівненська 21,00 101,2 7,85 100,0 4,95 100,0 3,25 100,0

Сумська 22,85 98,4 9,04 98,9 4,98 97,6 3,28 98,8

Тернопільська 17,64 100,0 8,89 100,0 5,54 94,5 2,96 100,0

Харківська 18,65 100,0 8,27 98,5 5,43 99,6 3,20 100,0

Херсонська 15,95 100,0 8,52 100,0 5,02 100,0 3,20 101,6

Хмельницька 17,93 103,6 8,73 98,6 5,15 100,0 3,14 100,0

Черкаська 15,91 100,8 7,21 100,0 5,05 100,0 3,07 100,7

Чернівецька 13,92 101,5 9,29 98,2 4,98 98,6 3,42 100,9

Чернігівська 21,12 100,0 8,30 100,0 5,34 95,7 3,28 101,9

м. Київ 22,04 112,7 10,00 98,3 5,27 98,9 3,54 97,5

м. Севастополь 20,00 111,1 9,00 100,0 5,60 94,9 3,45 103,0

* – зміна до I декади листопада;
** – грн./літр;
*** – грн./десяток

НА ОВОЧІ ТА ФРУКТИ, грн./кг

Станом на II декаду листопада 2007 р. Середній рівень цін

РЕГІОН, ОБЛАСТЬ КАРТОПЛЯ КАПУСТА МОРКВА БУРЯК ЦИБУЛЯ ЯБЛУКА

АР Крим 2,28 1,76 3,28 2,46 2,02 4,22

Вінницька 1,83 2,03 3,22 2,69 2,24 3,91

Волинська 1,49 1,90 1,99 1,83 2,44 3,72

Дніпропетровська 2,14 2,18 3,05 2,50 2,07 4,40

Донецька 2,13 2,26 3,84 3,05 2,11 4,45

Житомирська 1,56 1,99 3,14 2,16 2,26 3,23

Закарпатська 1,61 1,70 2,40 2,08 2,21 3,23

Запорізька 2,66 2,31 4,15 2,54 2,09 4,86

Івано�Франківська 1,56 1,81 2,61 1,97 2,06 2,67

Київська 2,29 2,43 3,40 3,31 2,61 5,76

Кіровоградська 2,11 2,13 3,10 2,80 2,27 4,50

Луганська 2,12 1,93 3,31 2,36 1,97 4,72

Львівська 1,80 1,90 2,20 2,10 2,32 3,50

Миколаївська 2,13 2,06 3,60 2,88 2,50 4,80

Одеська 2,00 2,20 3,20 2,50 2,10 4,20

Полтавська 1,78 2,15 3,03 2,27 1,98 3,40

Рівненська 1,65 2,00 2,15 2,00 2,30 3,75

Сумська 1,73 2,20 2,78 1,90 1,98 4,23

Тернопільська 1,77 1,72 2,46 1,89 2,24 3,88

Харківська 1,90 2,11 2,87 2,59 2,15 4,24

Херсонська 1,94 1,71 3,16 2,53 1,85 4,16

Хмельницька 1,48 1,79 2,63 2,15 2,05 3,60

Черкаська 1,90 2,10 2,98 2,21 2,07 3,03

Чернівецька 2,00 2,19 2,67 2,42 2,40 3,46

Чернігівська 1,38 2,31 3,86 2,07 2,07 2,23

м. Київ 2,33 2,91 3,29 2,81 2,96 5,13

м. Севастополь 2,40 2,30 3,30 2,30 2,30 4,20
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НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ 

НА КРУПИ, грн./кг

Станом на II декаду листопада 2007 р. Середній рівень цін

РЕГІОН, ОБЛАСТЬ
КРУПА МАННА КРУПА ГРЕЧАНА ВЕРМІШЕЛЬ РИС

20.11.07 %* 20.11.07 %* 20.11.07 %* 20.11.07 %*

АР Крим 2,91 100,0 5,06 99,8 3,23 104,2 3,33 103,4

Вінницька 2,80 100,4 5,30 100,4 3,24 100,3 3,66 100,5

Волинська 2,69 100,7 4,99 100,6 2,98 100,7 3,39 100,0

Дніпропетровська 2,73 98,6 4,85 99,2 3,28 100,3 3,27 98,5

Донецька 2,91 99,0 4,94 100,0 3,09 100,3 3,50 100,9

Житомирська 2,93 100,3 5,32 99,6 3,18 101,0 3,56 99,7

Закарпатська 2,90 101,0 5,44 100,7 3,59 100,0 3,75 100,3

Запорізька 2,78 103,7 4,95 101,0 3,27 103,2 3,23 100,0

Івано�Франківська 2,78 103,3 5,13 99,0 3,58 101,7 3,50 100,0

Київська 3,00 101,4 5,51 99,5 3,52 100,0 3,76 100,3

Кіровоградська 2,85 100,0 5,14 97,9 3,25 101,9 3,54 100,0

Луганська 2,80 100,7 4,86 98,4 3,09 100,0 3,46 100,0

Львівська 3,18 100,0 4,95 100,4 3,43 108,2 3,35 103,1

Миколаївська 2,61 100,4 4,87 97,6 2,93 100,7 3,48 100,3

Одеська 2,89 102,1 5,08 100,0 3,30 100,6 3,56 100,0

Полтавська 2,80 101,1 5,20 100,0 3,15 102,6 3,46 100,0

Рівненська 2,87 100,0 5,25 100,0 3,10 100,0 3,45 100,0

Сумська 2,86 100,0 5,20 100,0 3,28 100,0 3,55 100,0

Тернопільська 2,65 100,0 5,14 100,0 3,18 100,0 3,46 100,0

Харківська 2,73 100,0 5,01 100,0 3,28 100,0 3,32 100,0

Херсонська 2,80 100,0 5,18 100,0 3,17 100,0 3,57 100,0

Хмельницька 2,79 100,7 5,12 100,0 3,18 100,0 3,62 100,0

Черкаська 2,72 100,4 5,05 100,0 2,97 100,7 3,39 100,0

Чернівецька 2,90 101,8 4,99 100,0 3,75 102,7 3,32 100,6

Чернігівська 2,76 100,0 4,91 99,0 3,12 100,0 3,48 99,4

м. Київ 3,35 101,5 5,58 99,6 3,97 100,8 3,74 99,5

м. Севастополь 3,06 105,5 5,20 98,1 3,55 97,3 3,16 98,8

* – зміна до I декади листопада

НА ІНШІ ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

Станом на II декаду листопада 2007 р. Середній рівень цін

РЕГІОН, ОБЛАСТЬ
МАСЛО ВЕРШКОВЕ ЯЙЦЯ КУРЯЧІ** ЦУКОР ОЛІЯ***

20.11.07 %* 20.11.07 %* 20.11.07 %* 20.11.07 %* 

АР Крим 20,06 96,7 5,52 98,6 3,41 103,0 9,80 100,3

Вінницька 18,75 100,0 5,25 101,0 3,23 100,0 9,33 99,8

Волинська 19,10 100,8 5,10 104,1 3,23 103,5 9,17 100,0

Дніпропетровська 22,77 101,8 5,95 104,9 3,43 103,9 9,04 97,8

Донецька 15,10 100,9 5,03 99,0 3,33 100,6 9,35 99,6

Житомирська 16,51 100,0 5,48 98,6 3,35 100,6 9,20 99,6

Закарпатська 18,02 100,2 5,37 99,3 3,48 100,9 9,40 100,0

Запорізька 20,19 100,4 5,76 100,9 3,40 100,3 8,93 98,9

Івано�Франківська 17,50 100,1 5,83 99,0 3,38 102,4 9,24 99,5

Київська 17,88 100,0 5,51 99,5 3,65 101,4 9,43 100,0

Кіровоградська 18,22 109,2 5,14 98,8 3,29 101,5 9,03 99,8

Луганська 21,00 100,0 5,19 96,1 3,30 103,1 8,96 100,0

Львівська 22,71 100,0 5,94 97,5 3,23 100,0 8,83 100,0

Миколаївська 19,71 100,0 6,12 98,6 3,58 100,0 8,68 100,0

Одеська 20,00 100,9 5,12 99,4 3,33 102,5 9,08 100,0

Полтавська 18,90 103,7 5,45 99,1 3,29 101,5 9,22 99,7

Рівненська 19,21 101,5 5,55 100,0 3,29 100,0 9,59 100,0

* – зміна до I декади листопада; 
** – грн./десяток; 
*** – грн./літр



© ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ 17

РОЗДРІБНІ ЦІНИгрудень 2007 р.

НА ІНШІ ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

Станом на II декаду листопада 2007 р. Середній рівень цін

РЕГІОН, ОБЛАСТЬ
МАСЛО ВЕРШКОВЕ ЯЙЦЯ КУРЯЧІ** ЦУКОР ОЛІЯ***

20.11.07 %* 20.11.07 %* 20.11.07 %* 20.11.07 %* 

Сумська 24,24 100,0 5,52 100,0 3,21 100,0 9,25 100,0

Тернопільська 18,27 100,0 5,46 100,0 3,19 100,0 9,02 100,0

Харківська 18,79 100,0 5,54 100,0 3,33 100,0 8,94 98,8

Херсонська 18,85 100,0 5,33 100,0 3,26 101,9 9,26 100,0

Хмельницька 18,74 102,7 5,20 101,0 3,26 100,6 9,30 100,0

Черкаська 17,41 100,9 4,39 100,0 3,23 100,9 8,81 100,0

Чернівецька 20,92 103,0 5,86 96,1 3,35 100,9 9,01 99,3

Чернігівська 19,41 100,0 5,45 96,0 3,20 100,0 9,15 98,9

м. Київ 24,99 99,7 6,24 96,3 3,61 100,8 9,59 100,0

м. Севастополь 17,00 106,9 5,53 98,8 3,40 103,0 9,23 99,2

* – зміна до I декади листопада; 
** – грн./десяток; 
*** – грн./літр

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

Законопроект про державну моно�

полію на вилов та продаж осетрових порід

риб може бути внесений на розгляд уряду

Росії вже у грудні. Це значить, що з 2008

року під заборону підпаде не лише видо�

буток цінних порід риб, але й торгівля

чорною ікрою на ринках. Однак делікатес

не щезне з прилавків. Його можна буде

купити, проте лише в магазинах.

Сьогодні виробництво чорної ікри в

Росії складає менше десяти тонн за рік,

що набагато менше, ніж декілька років то�

му. На Каспії різко зменшилась кількість

природних осетрів (одна з головних при�

чин – браконьєрський вилов, що набув

надзвичайно великих масштабів). 

Провідна російська рибна база з осет�

рових та чорної ікри – Астраханська об�

ласть. Саме тут ведеться основна робота

щодо їх відновлення, зазначає міністр

економічного розвитку регіону Володи�

мир Щербаков: “З давніх�давен астра�

ханська рибна продукція мала великий

попит на ринках Європи, Америки й була

візитною карткою регіону.

Сьогодні основна проблема  на Каспії –

скорочення запасів  більшості промисло�

вих риб, особливо осетрових, що призвело

до різкого скорочення їх вилову. Саме то�

му велика увага приділяється відновленню

осетрових. Створена ціла мережа під�

приємств, що займаються відновленням

цінних порід риб”.

Астраханські рибоводи уперше в світі

отримали більше 700 тисяч штук маточно�

го стада осетрів, що вирощені з ікринок.

Це значить, що в подальшому вони змо�

жуть випускати в море сто мільйонів штук

маленьких риб.

Сьогодні на основі нових технологій

риби вирощуються більш  крупні – вагою

більше кілограма. Тисяча штук білуги ва�

гою майже два кілограма нещодавно

пішла в штучні водойми. Встановлені на

них радіомітки допомогли прослідкувати

їх подальший рух: вся риба благополучно

дійшла до моря. Нова технологія дозво�

лить довести показник виходу малька до

дорослої молоді до 30%. Донині цей відсо�

ток був в рази менше.

Сьогодні Росія відновлює свої позиції у

виробництві осетрових та чорної ікри, до�

ходи від експорту якої в недалекому мину�

лому складали  мільярди доларів. Висока

якість знаменитої чорної ікри з Росії добре

відома в багатьох європейських країнах.

За своїми смаковими властивостями

вона краща за ту ікру, яку експортує Іран.

Однак у 2007 році Росія офіційно не по�

ставила за кордон жодної баночки ікри.

Російській рибній галузі потрібен час

на відновлення, і результат не примусить

себе чекати.

KM.RU

ЗАБОРОНА ТОРГІВЛІ 

Рубрику підготовлено за матеріалами Державної інспекції з контролю за цінами

Міністерство фінансів України ініціює

підвищення ставки акцизного збору на

спирт на 13,16%, або 2,5 грн./л до 21,5

грн./л 100% спирту в 2008 році. Про це

йдеться в проекті закону “Про внесення

змін в деякі законодавчі акти України”,

розроблені Мінфіном. Відповідні зміни

Мінфін пропонує внести в закон “Про став�

ки акцизного збору на спирт етиловий та

алкогольні напої” в частині встановлення

ставки акцизного збору (у твердих сумах з

одиниці реалізованого товару) на спирт.

А саме, пропонується підвищити став�

ку акцизу на етиловий спирт, спиртові

дистиляти та алкогольні напої, отримані

шляхом перегонки, неденатуровані та де�

натуровані, з будь�якою концентрацією

спирту, лікери та інші напої з вмістом

спирту; спиртові дистиляти та алкогольні

напої, отримані шляхом перегонки вино�

градного вина. При цьому на спиртові

дистиляти та алкогольні напої, отримані

шляхом перегонки виноградного вина,

пропонується змінювати акцизну ставку

поетапно: у 2008 році встановити її у

розмірі 10 грн./л 100% спирту, в 2009�му –

15 грн./л 100% спирту, в 2010�2011 ро�

ках – у розмірі 21,5 грн./л 100% спирту.

Також Мінфін пропонує внести зміни в

даний законопроект в частині підвищення

акцизу й на інші алкогольні напої.

Так, пропонується встановити ставку

акцизного збору на виноградні натуральні

вина у розмірі 0,26 грн./л (нині – 0,25

грн./л), на неміцні натуральні вина – 0,54

грн./л (нині – 0,5 грн./л), ігристі та газовані

вина – 1,72 грн./л (нині – 1,6 грн./л), вер�

мути та інші виноградні вина з додаван�

ням рослинних або ароматичних екст�

рактів – 2,8 грн./л (нині – 2,6 грн./л), інші

забродивші плодові та ягідні напої з дода�

ванням спирту, суміші з забродивших на�

поїв та суміші забродивших напоїв з без�

алкогольними напоями без додавання

спирту – 0,215 грн./1 об'ємний % спирту в

1 літрі (нині – 0,1 грн.), забродивші пло�

дові та ягідні напої без додавання спир�

ту – 1,29 грн./л (нині – 1,2 грн./л). 

Нині ставка акцизного збору на спирт

складає 19 грн./л 100% спирту.

Кабінет Міністрів пропонує Верховній

Раді поетапно підвищити ставки акцизно�

го збору – на коньяк та бренді у 2,7 раз,

або на 12 грн., а на коньячний спирт на

18,75%, або 3 грн. до 19 грн. за 1 л 100%

спирту з моменту вступу України у Світо�

ву організацію торгівлі.

ПІДВИЩЕННЯ
АКЦИЗУ НА СПИРТ 
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ 
За даними Держмитслужби України

Середній рівень цін на деякі товари, що склався при експорті/імпорті, USD/тонн

Код
УКТ ЗЕД

Опис
експорт імпорт

серпень
2007

вересень
2007

жовтень
2007

серпень
2007

вересень
2007

жовтень
2007

020210 Яловичина, морожена: � тушi та напiвтушi 2830 2878 2963

020230 Яловичина, морожена: � обваленi 785 921 1133

020321
Свинина свiжа, охолоджена або морожена: � морожена:

� � тушi та напiвтушi
1750 1720 1615

040510
Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока;

молочнi пасти: � масло вершкове
3120 2892 3025 4181 4319 5127

040900 Мед натуральний 1709 1757 1867

090121 Кава смажена …: � кава смажена: � � з кофеїном 6979 7314 6851 3540 3414 4284

090210
Чай…: � чай зелений (неферментований) у первинних

упаковках з масою нетто не бiльш як 3 кг 
5489 7070 5627 8580 7379 7062

090230

Чай…: � чай чорний (ферментований) i частково

ферментований у первинних упаковках з масою нетто

не бiльш як 3 кг 

5424 5109 5096 6562 5953 6398

090412 Перець…: � перець: � � подрiбнений або розмелений 5057 5086 5074 4457 3692 3873

090920
Насiння анiсу, бад'яну, фенхелю, корiандру, куміну,

кмину; ягоди ялiвцю: � насiння корiандру 
547 695 1103 2966 6575 2427

110100
Борошно пшеничне або суміші пшениці та жита

(меслину)
319 327 339 449 492 487

110812 Крохмаль; iнулiн: � крохмаль: � � кукурудзяний 428 422 462 414 441 466

110813 Крохмаль; iнулiн: � крохмаль: � � картопляний 1223 1302 1229 845 785 792

170390
Патока (меляса), одержана внаслiдок екстракцiї або

рафiнування цукру: � інша 
122 102 111

180100 Какао�боби, цiлi та розмеленi, сирi або смаженi 2361 2421 2415

250410 Графiт природний: � у порошку або у виглядi пластівців 396 421 391 656 482 556

250621
Кварц (крiм природних пiсків…: � кварцит: � � необроб�

лений або начорно оброблений 
16 17 16

250629 Кварц (крiм природних пiсків…: � кварцит: � � iнший 42 48 24

250900 Крейда 74 69 75 50 54 63

251020

Фосфати кальцiю природнi (фосфорити), фосфати

алюмiнiєво�кальцiєвi природнi та крейда фосфатна: 

� розмеленi 

52 52 51

251611
Гранiт, порфір…: � гранiт: � � необроблений або

начорно оброблений 
114 96 99 97 117

251741

Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння…: 

� гранули, дрібняк та порошок з каменю товарної

позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або

необробленi: � � з мармуру 

29 50 63 102 97 99

251810
Доломiт…: � доломiт некальцинований, так званий

“необроблений” 
16 17 36 48 33

251820 Доломiт…: � доломiт кальцинований 173 170 174 129 132 50

252010 Гiпс; ангiдрит; …: � гiпс; ангiдрит 26 25 22 19 13 12

252310
Портландцемент, глиноземистий цемент…: � клiнкери

цементнi 
98 98 89

252329
Портландцемент, глиноземистий цемент…: 

� портландцемент: � � iншi 
138 139 134 86 84 87

252330
Портландцемент, глиноземистий цемент…: � цемент

глиноземистий 
779 374 512 525 557

252910 Польовий шпат…: � польовий шпат 30 29 28 37 55 43

252921
Польовий шпат…: � флюорит (плавиковий шпат): 

� � з вмiстом фтористого кальцiю 97 мас. % або менше 
198 230 216

260111

Руди та концентрати залізні, включаючи випалений

пiрит: � руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого

пiриту: � � неагломерованi 

40 38 38 71 72 72

260112

Руди та концентрати залізні, включаючи випалений

пiрит: � руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого

пiриту: � � агломерованi 

58 59 61 58 62 58

260200

Руди та концентрати марганцевi, включаючи марганце�

вистi залiзнi руди та концентрати з вмiстом марганцю

20 мас. % або бiльше, у перерахунку на сухий продукт

69 68 68 458 634 476
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Середній рівень цін на деякі товари, що склався при експорті/імпорті, USD/тонн

Код
УКТ ЗЕД

Опис

експорт імпорт

серпень
2007

вересень
2007

жовтень
2007

серпень
2007

вересень
2007

жовтень
2007

260400 Руди та концентрати нiкелевi 71 71 71

260600 Руди та концентрати алюмiнiєвi 95 95 95 41 37 40

261000 Руди та концентрати хромовi 453 450 444

261400 Руди та концентрати титановi 206 210 193 142 780 780

261510
Руди та концентрати нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi або

цирконiєвi: � руди та концентрати цирконiєвi 
651 638 660 1137 894 1121

270111
Вугiлля кам'яне…: � вугiлля кам'яне, пиловидне або

непиловидне, але неагломероване: � � антрацит
75 73 77 80 84 87

270112

Вугiлля кам'яне…: � вугiлля кам'яне, пиловидне або

непиловидне, але неагломероване: � � бiтумiнозне

вугiлля

146 179 180 98 106 112

270119

Вугiлля кам'яне…: � вугiлля кам'яне, пиловидне або

непиловидне, але неагломероване: � � вугiлля кам'яне

iнше 

43 54 48 50 90 80

270400

Кокс та напiвкокс з кам'яного вугiлля, лiгнiту (бурого

вугiлля) або з торфу, агломерованi або неагломеро�

ванi; вугiлля ретортне

175 170 229 202 243 246

270600

Смоли кам`яновугільні та буровугiльні або торф'яні та

iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або незневодненi, i

продукти часткової дистиляцiї, включаючи "вiдновленi"

смоли 

193 181 174 238 235

270710
Мастила та iншi продукти високотемпературної

перегонки кам'яновугiльних смол…: � бензол
534 485 487

270740
Мастила та iншi продукти високотемпературної

перегонки кам'яновугiльних смол…: � нафталiн 
628 599 551 285 210 208

270760
Мастила та iншi продукти високотемпературної

перегонки кам'яновугiльних смол…: � феноли 
1485 1486 1518

270810

Дьоготь (пек) або кокс з дьогтю (пековий), з кам'яно�

вугiльної смоли або з iнших мiнеральних смол: 

� дьоготь (пек) 

330 353 319 434 442 453

270820

Дьоготь (пек) або кокс з дьогтю (пековий), з кам'яно�

вугiльної смоли або з iнших мiнеральних смол: 

� кокс з дьогтю (пековий) 

257 253 231 543 740 737

270900
Нафта або нафтопродукти, сирi з бiтумiнозних

мiнералiв
492 522 493 535

271121
Газ нафтовий та інші вуглеводнi у газоподiбному станi:

� у газоподiбному станi: � � газ природний 
303 302 302 187 188 188

271320

Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд

переробки нафти або бiтумiнозних порiд: � бiтум

нафтовий 

291 302 304 328 338 357

271500

Сумiшi бiтумiнознi, на основi природного асфальту або

природного бiтуму … (наприклад бiтумiнознi мастики,

асфальтовi дорожнi покриття)

1486 1216 1369 633 496 471

281410
Аміак, безводний або у водному розчині (нашатирний

спирт): � аміак безводний 
228 248 255

310100

Добрива тваринного або рослинного походження,

у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi;

добрива, одержанi у результатi змiшування або

хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного

походження 

160 184 116 224

310221
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi: � сульфат

амонiю … : � � сульфат амонiю 
88 115 103 78 71 73

310260
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi: � подвiйнi солi

та сумiшi нiтрату кальцiю i нiтрату амонiю 
379 377 374

310390 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi: � iншi 53 51 50

310510

Добрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом двох чи трьох

поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю … : 

� речовини з цiєї групи у таблетках чи аналогiчнiй

формi або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг 

398 453 343

310530

Добрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом двох чи трьох

поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю … : 

� гiдроортофосфат дiамонiю (фосфатдiамонiй) 

884 562 584
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310540

Добрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом двох чи трьох

поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю … : 

� дигiдроортофосфат амонiю (фосфатмоноамонiй) та

його сумiшi з гiдроортофосфатом амонiю

(фосфатдiамонiй) 

373 378 372 424 428 432

310559

Добрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом двох чи трьох

поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю … : 

� добрива мiнеральнi або хiмiчнi iншi з вмістом двох

поживних елементів: азоту i фосфору: � � iншi

340 270 271

390130
Полiмери етилену в первинних формах: � сополiмери

етилену з вiнiлацетатом 
3042 2521 2983

391211

Целюлоза та її хiмiчнi похiднi, у первинних формах, не

включенi до iнших угруповань: � ацетати целюлози: 

� � непластифіковані 

1186 1205 1248

391231

Целюлоза та її хiмiчнi похiднi, у первинних формах … :

� ефiри целюлози простi: � �карбоксиметилцелюлоза та

її солi 

1678 1431 907

440110
Деревина паливна … : � деревина паливна у виглядi

колод, полiн, хмизу, гiлок тощо 
45 48 48

440200
Вугiлля деревне (включаючи вугiлля з шкаралупи або

з горiхiв), агломероване або неагломероване 
385 372 354 2270 4368

440320

Лiсоматерiали необробленi, обкорованi або

необкорованi, начорно брусованi або небрусованi: 

� іншi, з хвойних порiд

99 101 97 213 192 201

440391

Лiсоматерiали необробленi, обкорованi або

необкорованi, начорно брусованi або небрусованi: 

� iншi: � � з дуба

91 92 93 738

440392

Лiсоматерiали необробленi, обкорованi або

необкорованi, начорно брусованi або небрусованi: 

� iншi: � � з бука

53 61 68

440610
Шпали дерев'янi для залiзничних або аналогiчних

колiй: � непросоченi 
195 242 234 320 293 288

440690
Шпали дерев'янi для залiзничних або аналогiчних

колiй: � iншi 
360 417 376 475 452 521

440710
Лiсоматерiали розпилянi або струганi уздовж …

завтовшки понад 6 мм: � хвойних порiд
241 240 241 320 252 433

440791
Лiсоматерiали розпилянi або струганi уздовж …

завтовшки понад 6 мм: � iншi: � � з дуба
469 523 520 237 2899

440792
Лiсоматерiали розпилянi або струганi уздовж …

завтовшки понад 6 мм: � iншi: � � з бука
335 392 303

441019 Плити деревностружковi … : � з деревини: � � iншi 372 366 389 407 413 408

441111

Плити деревноволокнистi … : � плити деревноволок�

нистi щiльнiстю понад 0,8 г/см3: � � не пiдданi ме�

ханiчному обробленню i без облицьовування 

528 698 640 356 402 410

441119
Плити деревноволокнистi … : � плити деревноволок�

нистi щiльнiстю понад 0,8 г/см3: � � iншi 
752 595 937 408 518 554

441121

Плити деревноволокнистi … : � плити деревноволок�

нистi щiльнiстю понад 0,5 г/см3, але не бiльш як

0,88 г/см3: � � не пiдданi механiчному обробленню i без

облицьовування 

390 416 413 348 421 343

441191
Плити деревноволокнистi … : � iншi: � � не пiдданi

механiчному обробленню i без облицьовування 
1182 702 809

441214

Фанера клеєна … : � фанера клеєна, яка складається

винятково з листiв деревини, кожний лист завтовшки

не бiльш як 6 мм: � � iнша, що має хоча б один

зовнiшнiй лист шпону з деревини листяних порiд 

726 840 899 833 1021 778

441219

Фанера клеєна … : � фанера клеєна, яка складається

винятково з листiв деревини, кожний лист завтовшки

не бiльш як 6 мм: � � iншi 

677 651 886 998 1031 1014

441520

Ящики, коробки … : � пiддони, дерев'янi пiддони 

з бортами та iншi завантажувальнi щити; дерев'янi

борти для пiддонiв

315 300 282 518 535 570

470311
Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм

розчинних сортiв: � невибiлена: � � з хвойних порiд 
838 612 582 607

470321

Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм

розчинних сортiв: � напiввибiлена або вибiлена: 

� � з хвойних порiд 

747 818 769
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470329

Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм

розчинних сортiв: � напiввибiлена або вибiлена: 

� � з листяних порiд 

573 556 567

470411
Целюлоза з деревини, сульфiтна, крiм розчинних

сортiв: � невибiлена: � � з хвойних порiд 
506 509 506

470421
Целюлоза з деревини, сульфiтна, крiм розчинних

сортiв: � � з хвойних порiд 
604 661 697

470610 Маса волокниста … : � маса з бавовняного лінту 1333 997 1516

470692 Маса волокниста … : � iнша: � � целюлоза 4343 3112 2099 1899 1057

470710

Папiр або картон, що регенеровані з вiдходiв та

макулатури: � невибiленi крафт�папiр чи картон, або

гофрованi гатунки паперу чи картону 

139 143 145 157 157 161

470730

Папiр або картон, що регенеровані з вiдходiв та

макулатури: � папiр або картон, одержанi головним

чином з механiчної маси

136 142 140 157 158 157

470790

Папiр або картон, що регенеровані з вiдходiв та

макулатури: � iншi, включаючи несортованi вiдходи та

макулатуру

140 139 147 142 151 149

480100 Папiр газетний у рулонах або в аркушах 602 573 596 618 628 631

481830
Папiр туалетний та аналогiчний папір … : � скатертини

та серветки столовi 
1954 2053 2149 2011 2387 2899

482290

Бобiни, котушки … для намотування з паперової маси,

паперу або картону, перфорованi або неперфорованi,

армованi або неармованi: � iншi 

806 844 899 881 950

490210

Газети та перiодичнi друкованi видання, iлюстрованi

або нi, з вмiстом реклами або без вмiсту рекламних

матерiалiв: � що виходять не менше чотирьох разiв на

тиждень 

5176 5521 5772

520411

Нитки бавовнянi швейнi, розфасованi або не розфасо�

ванi для роздрiбної торгiвлi: � не розфасованi для

роздрiбної торгiвлi: � � з вмiстом бавовни 85 мас. %

або бiльше 

14456 16577 21635

520419

Нитки бавовнянi швейнi, розфасованi або не

розфасованi для роздрiбної торгiвлi: � не розфасованi

для роздрiбної торгiвлi: � � iншi 

23917 23942 23724

520420

Нитки бавовнянi швейнi, розфасованi або не

розфасованi для роздрiбної торгiвлi: � розфасованi для

роздрiбної торгiвлi 

26916 27402 27022

520849

Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас. % або

більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:

� із пряжi рiзних кольорiв: � � тканини iншi 

31020 33900 29933

520851

Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас. % або

більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:

� вибивнi: � � полотняного переплетення, з

поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2: 

4762 3681 5097

520852

Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас. % або

більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:

� вибивнi: � � полотняного переплетення, з

поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2

5166 5473 5316 4958 5156 5790

520853

Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або

більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:

� вибивнi: � � саржевого переплетення 3�х або 4�х

ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 

637 750 695

520859

Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас. % або

більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:

� вибивнi: � � тканини iншi 

5549 4516 4793 5071

520911

Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас. % або

бiльше, з поверхневою щiльнiстю 200 г/м2: � невибiленi

(сурові): � � полотняного переплетення 

4301 2998 3485

520912

Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас. % або

бiльше, з поверхневою щiльнiстю 200 г/м2: � невибiленi

(сурові): � � саржевого переплетення 3�х або 4�х ниток,

включаючи зворотну (збиту) саржу 

2718 6929 2793 
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520932

Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас. % або

бiльше, з поверхневою щiльнiстю 200 г/м2: 

� пофарбованi: � � саржевого переплетення 3�х або 4�х

ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 

3167 3168 9150 6641 7895

520951

Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас. % або

бiльше, з поверхневою щiльнiстю 200 г/м2: � вибивнi: 

� � полотняного переплетення 

17047 17267 16901

540220
Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) …: 

� нитки високомiцнi з полiефiрiв 
5015 4750 3433 3316 3367

540231

Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) …: 

� нитки текстурованi: � � з нейлону або з iнших

полiамiдiв з лiнiйною щiльністю 50 тексів або менше,

однонитковi 

5171 4026 4214 5282 5965 7228

540232

Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) …: 

� нитки текстурованi: � � з нейлону або з iнших

полiамiдiв з лiнiйною щiльністю понад 50 тексів,

однонитковi 

3920 3949 4042 2781 3163 2902

540233
Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) …: 

� нитки текстурованi: � � з полiестерiв 
2808 2622 2660

540239
Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) …: 

� нитки текстурованi: � � iншi
4122 3927 3893 2774 3076 2843

550961

Пряжа з синтетичних штапельних волокон (крiм

швейних ниток), не розфасована для роздрiбної

торгiвлi: � пряжа iнша з акрилових або модакрилових

штапельних волокон: � � змiшана головним чином або

винятково, з вовною чи тонким волосом тварин

4788 6629 6475 6075

550962

Пряжа з синтетичних штапельних волокон (крiм швей�

них ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi: 

� пряжа iнша з акрилових або модакрилових штапель�

них волокон: � � змiшана головним чином або винятко�

воз бавовною 

9113 1755 8721

550969

Пряжа з синтетичних штапельних волокон (крiм швей�

них ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi: 

� пряжа iнша з акрилових або модакрилових штапель�

них волокон: � � iнша 

1760 7154 2281

551341

Тканини з синтетичних штапельних волокон з вмiстом

менш як 85 мас. % цих волокон змішаних головним чи�

ном або винятково з бавовною, з поверхневою

щiльнiстю не бiльш як 170 г/м2: � вибивнi: � � з полiефiр�

них штапельних волокон полотняного переплетення 

2783 2821 3265

551342

Тканини з синтетичних штапельних волокон з вмiстом

менш як 85 мас. % цих волокон змішаних головним

чином або винятково з бавовною, з поверхневою

щiльнiстю не бiльш як 170 г/м2: � вибивнi: � � з полiефiр�

них штапельних волокон саржевого переплетення 3�х

або 4�х ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 

3948 538 538

551422

Тканини з синтетичних штапельних волокон з вмiстом

менш як 85 мас. % цих волокон змішаних головним

чином або винятково з бавовною, з поверхневою

щiльнiстю понад 170 г/м2: � пофарбованi: � � з полiефiр�

них штапельних волокон саржевого переплетення 3�х

або 4�х ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

7204 6720 8249 7417

560110

Вата з текстильних матерiалiв … : � гігієнічні рушники і

тампони, дитячi пелюшки та підгузки та аналогічні

гiгiєнiчнi вироби з вати

6385 6719 6029 18548 18629 10209

560121
Вата з текстильних матерiалiв … : � вата; вироби

з вати iншi: � � з бавовни
7871 7805 3855 5335 5718 5201

560122
Вата з текстильних матерiалiв … : � вата; вироби

з вати iншi: � � з синтетичних або штучних волокон
7440 8485 4926 8686 7917 8969

570490

Килими та інші текстильні покриття для підлоги

з повстi, нетафтинговi, нефлокованi, оброблені чи

необроблені: � iншi 

2641 2816 2883 1739 822 1266

630221
Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна: 

� бiлизна постiльна з набивної тканини: � � з бавовни 
1309 10941 3226 1722 2785

630252
Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна: 

� бiлизна столова iнша: � � з льону 
9288 10573 10001
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630260

Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна: 

� бiлизна туалетна або бiлизна кухонна, з махрових

тканин, бавовняна 

9624 10606 4797 1897 1815 1649

630292
Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна: 

� iнша: � � з льону 
20693 33900 40322 3017 8444 9604

690210

Цегли вогнетривкі … : � з вмiстом понад 50 мас. %

елементiв Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом,

у перерахунку на MgO, СаО або Cr2О3

434 423 512 829 809 776

690220

Цегли вогнетривкі … : � з вмiстом понад 50 мас. %

глинозему (Al2О3), кремнезему (SiO2) чи сумiші або

сполуки цих продуктів

273 231 257 1645 964 968

690320

Iнші вироби з вогнетривкої керамiки … : � з вмiстом

понад 50 мас. % глинозему (AL2O3), кремнезему

(SiO2) чи сумiші або сполуки цих продуктів

275 343 345 5457 4317 4756

690390 Інші вироби з вогнетривкої керамiки … : � iншi 3525 1470 1561 1986 2154 1628

690410
Цегли будiвельні, блоки для пiдлоги, плитки несучi або

облицьовувальнi … : � цегли будiвельні 
192 194 199 96 101 110

690790

Плитка та плити для мостіння або покриття пiдлоги,

кам'яних стiн, керамiчнi неглазурованi; кубики

керамiчнi неглазурованi для мозаїки та аналогiчнi

вироби, на основi i без неї: � iншi

257 255 259 144 139 146

690890

Плитка та плити для мостіння або покриття пiдлоги,

кам'яних стiн, керамiчнi глазурованi; кубики керамiчнi

глазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на

основi i без неї: � iншi

306 296 295 276 260 283

690912

Посуд та вироби керамічні для лабораторного,

хiмiчного або iншого технiчного застосування … : 

� посуд керамiчний для лабораторного, хiмiчного або

iншого технiчного використання: � � вироби, в яких

еквiвалент мiцностi 9 або бiльше за шкалою Мооса

(Mohs) 

1979 1783 2122

691010

Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде,

унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi СТВ, з

кераміки: � з фарфору 

1185 1181 1188 817 743 710

691090

Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде,

унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi СТВ,

з кераміки: � iншi 

3550 2659 3268 448 433 473

691110

Посуд столовий, кухонний, господарськi товари або

інші туалетнi вироби, з фарфору: � посуд столовий

та кухонний 

1505 1562 1627 1609 2690 1524

691190
Посуд столовий, кухонний, господарськi товари або

інші туалетнi вироби, з фарфору: � iнший 
1974 5365 3405

691200
Посуд столовий, кухонний, господарськi товари або

інші туалетнi вироби, з керамiки, крiм фарфорових
770 833 836 641 701 576

720230 Феросплави: � феросилiкомарганець 1086 1027 1011 749 1306 1200 

720291 Феросплави: � інший: � � феротитан i феросилiкотитан 4699 4189 4903 2520 8260

720510
Гранули та порошки з переробного та дзеркального

чавуну, заліза або сталі: � гранули 
651 672 698 707 712 590

720529
Гранули та порошки з переробного та дзеркального

чавуну, заліза або сталі: � порошки: � � інші 
842 839 865 1193 1480 3135

720711

Напiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: 

� з вмiстом вуглецю менш як 0,25 мас. %: 

� � з прямокутним (включаючи квадратне) поперечним

перерiзом, ширина якого менша ніж подвiйна товщина

442 451 451 453 477 495

720712

Напiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: 

� з вмiстом вуглецю менш як 0,25 мас. %: � � iншi, 

з прямокутним (крім квадратного) поперечним пе�

рерiзом

441 439 433

720719
Напiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: 

� з вмiстом вуглецю менш як 0,25 мас. %: � � інші
548 576 643 581 574 555

720720
Напiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: 

� з масовою часткою вуглецю 0,25% або бiльше
444 451 453 658 617 608

720810

Прокат плоский з заліза або нелегованої сталi

завширшки 600 мм або бiльше, гарячої прокатки...: 

� у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої

прокатки, з рельєфним малюнком

531 504 530
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720837

Прокат плоский з заліза або нелегованої сталi

завширшки 600 мм або бiльше, гарячої прокатки...: 

� інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім

гарячої прокатки: � � завтовшки 4,75 мм або бiльше,

але не бiльш як 10 мм

471 480 492 556 586 583 

720838

Прокат плоский з заліза або нелегованої сталi

завширшки 600 мм або бiльше, гарячої прокатки...: 

� інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім

гарячої прокатки: � � завтовшки 3 мм або бiльше, але

не бiльш як 4,75 мм

467 470 487 521 560 560

720839

Прокат плоский з заліза або нелегованої сталi

завширшки 600 мм або бiльше, гарячої прокатки...: 

� інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім

гарячої прокатки: � � завтовшки менш як 3 мм

483 493 498 508 524 534

720840

Прокат плоский з заліза або нелегованої сталi

завширшки 600 мм або бiльше, гарячої прокатки...: 

� не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої

прокатки, з рельєфним малюнком

965 485 518 601 592 592

720851

Прокат плоский з заліза або нелегованої сталi

завширшки 600 мм або бiльше, гарячої прокатки...: 

� інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім

гарячої прокатки: � � завтовшки понад 10 мм

695 697 705 887 666 626

720852

Прокат плоский з заліза або нелегованої сталi

завширшки 600 мм або бiльше, гарячої прокатки...: 

� інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім

гарячої прокатки: � � завтовшки 4,75 мм або бiльше,

але не бiльш як 10 мм

661 661 664 588 599 623

720853

Прокат плоский з заліза або нелегованої сталi

завширшки 600 мм або бiльше, гарячої прокатки...: 

� інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім

гарячої прокатки: � � завтовшки 3 мм або бiльше, але

не бiльш як 4,75 мм

477 494 500 599 595 594

720854

Прокат плоский з заліза або нелегованої сталi

завширшки 600 мм або бiльше, гарячої прокатки...: 

� інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім

гарячої прокатки: � � завтовшки менш як 3 мм

471 479 490 581 581 571

720890

Прокат плоский з заліза або нелегованої сталi

завширшки 600 мм або бiльше, гарячої прокатки...: 

� iнший

628 754 754 805

720925

Плоский прокат з заліза або нелегованої сталi,

завширшки 600 мм або бiльше, холодної прокатки … :

� не у рулонах, без подальшої обробки, окрім холодної

прокатки: � � завтовшки 3 мм або бiльше

568 559 595

721310

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в

бунти, вироблені iз заліза або нелегованої сталi: 

� що мають ум'ятини, ребра, канавки або інші

рельєфи, створенi у процесі прокатки 

652 517 640 785 806 832

721420

Інші прутки та бруски iз заліза або нелегованої сталi

… : � що мають ум'ятини, ребра, канавки або

рельєфнiсть, створенi пiд час прокатки, або тi, що

зазнали кручення пiсля прокатки 

529 520 508 501 535 516

721610

Кутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або

нелегованої сталi: � профiлi U�, I� або H�подiбнi без

подальшої обробки, окрім гарячої прокатки, гарячого

волочіння або пресування, заввишки менш як 80 мм 

617 609 630 985 934 657

721621

Кутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або

нелегованої сталi: � профiлi L� або T�подiбнi, без

подальшої обробки, після гарячої прокатки, гарячого

волочіння або пресування заввишки менш як 80 мм: 

� � профiлi L�подiбнi 

625 613 606 1005 940 748

721669

Кутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або

нелегованої сталi: � кутки, фасонні та спеціальні

профілі, без подальшої обробки, окрім деформування

або обробки у холодному станi: � � інші 

1213 1424 1505

721924

Прокат плоский з нержавiючої сталi, завширшки 600 мм

або бiльше: � без подальшого оброблення, окрім гарячої

прокатки, не у рулонах: � � завтовшки менш як 3 мм 

3224 5150 5654
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722410

Інша сталь легована у зливках або інших первинних

формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей: 

� зливки та iншi первиннi форми 

771 1410 2191 29465

722550

Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки

600 мм або бiльше: � інший, без подальшої обробки,

окрім холодної прокатки (обтиснення у холодному стані) 

1670 800 847 820 

722810 
Інші прутки та бруски з інших легованих сталей...: 

� прутки та бруски з швидкорiзальної сталі 
12467 13047 17198 2493 7707 3162 

722820 
Інші прутки та бруски з інших легованих сталей...: 

� прутки та бруски з кремнієвомарганцевої сталi 
625 633 551 676 658 691 

722830

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей...: 

� інші прутки та бруски без подальшої обробки пiсля

гарячої прокатки, гарячого волочiння або пресування

992 881 965 902 850 904

722840

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей...: 

� інші прутки та бруски без подальшої обробки, окрім

кування

2240 3169 3434 4994 3890 3508

722850

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей...: 

� інші прутки та бруски без подальшої обробки, окрім

холодного деформування або оброблення у холодному

станi

1669 1772 1742 1112 1136 1199

722860
Інші прутки та бруски з інших легованих сталей...: 

� інші прутки та бруски
1510 1502 1718 2012 2604 2228

722870
Інші прутки та бруски з інших легованих сталей...: 

� кутки, фасонні та спеціальні профiлi
800 846 785 941 970 983

730110

Палі шпунтовi з заліза або сталі, просвердленi або

непросвердленi, перфоровані або не перфоровані,

монолiтнi або зробленi зі збiрних елементiв; кутки

фасоннi та спецiальнi профiлi зварнi з заліза або

сталі: � палі шпунтовi 

970 1322 1481 1568

730120
Палі шпунтовi з заліза або сталі … : � кутки фасоннi та

спецiальнi профiлi 
3209 1448 1649 1582

730230

Вироби з заліза або сталі для залiзничних або

трамвайних колiй … : � стрiлки, хрестовини глухого

перетинання, розпірки мiж рейками та iншi елементи

з'єднання або розведення рейок 

1934 1704 5250 4274

730421

Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з заліза

або сталі …: � труби і трубки обсаднi, насосно�компре�

сорнi та бурильнi …: � � труби бурильнi 

4909 6778 2773 5018 1482 2064

730531

Інші труби і трубки … з круглим поперечним пе�

рерiзом, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм iз

заліза або сталі: � iншi зварнi: � � зварнi поздовжнi

963 938 991 1013 1055 490

730690
Труби, трубки i профiлi порожнистi … iз заліза або

сталі: � інші 
4526 11236 1679 2224 1511 1487 

731300

Дрiт колючий iз заліза або сталі; дрiт кручений у

хомути або плоский, з колючками або без них, та

вільно двічі кручений дріт, що використовується для

огорож iз заліза або сталі 

5794 1301 1458 1056 1673 871

740311
Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: � мiдь

рафiнована: � � катоди та секції катодiв 
5500 5500 5500 7559 7496 8290

740321
Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: � сплави

мiднi: � � сплави на основi мiдi та цинку (латунi) 
4505 4358 4481 4746

740322
Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: � сплави

мiднi: � � сплави на основi мiдi та олова (бронзи) 
6058 6090 5615 7590 7610 7700

740710 Прутки, бруски та профiлi з мiдi: � з мiдi рафiнованої 8618 8105 8952 10534 10134 11089

740729
Прутки, бруски та профiлi з мiдi: � із сплавiв мiдi: 

� � інші 
8257 8444 8424 10326 10473 10303

740811
Дрiт мiдний: � з мiдi рафiнованої: � � з найбiльшим

розмiром поперечного перерiзу понад 6 мм 
8833 7592 8097 8030 7871 7834

740821
Дрiт мiдний: � із сплавiв мiдi: � � на основi мiдi та цинку

(латунi) 
6726 6655 6680 8640 15446 9200

740911
Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад

0,15 мм: � з мiдi рафiнованої: � � у рулонах 
7331 7630 7438 8068 8405 8294

740919
Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад

0,15 мм: � з мiдi рафiнованої: � � інші 
7572 7913 8000 9021 8483 8940
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740921

Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад

0,15 мм: � із сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi): 

� � у рулонах 

6815 6849 6707 8173 9750 8494

740929

Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад

0,15 мм: � із сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi): 

� � інші 

6386 6309 6270 6879 6817 7065

741011

Фольга мiдна … завтовшки не бiльш як 0,15 мм

(не враховуючи основу): � без основи: � � з мiдi

рафiнованої 

7998 9054 7657 9548 11094 11078

741012
Фольга мiдна … завтовшки не бiльш як 0,15 мм

(не враховуючи основу): � без основи: � � із сплавiв мiдi 
6542 6518 6724 21296 7341

741210
Фiтинги мiднi для труб i трубок (наприклад, муфти,

колiна, втулки): � з рафінованої міді 
11349 4213 15141 12553

741220
Фiтинги мiднi для труб i трубок (наприклад, муфти,

колiна, втулки): � із сплавів міді 
7592 10517 8732 2934 2281 2643

760110 Алюмiнiй необроблений: � алюмiнiй нелегований 2711 2583 2442 4103 3183 3273

760421
Прутки, бруски та профiлi з алюмiнiю: � із сплавiв

алюмiнiю: � � профiлi порожнисті 
3651 3687 3752 2581 2674 2449

760511

Дрiт алюмiнiєвий: � з алюмiнiю нелегованого: 

� � з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад

7 мм 

2720 2615 2398 3072 2884 2669

760900
Фiтинги для труб або трубок (наприклад, муфти,

колiна, втулки) з алюмiнiю 
4205 5784 4176 11364 16551 11805

761410

Провід багатожильний, троси, плетениці тощо з

алюмiнiю, без електричної iзоляцiї: � із сталевим

осердям 

3116 2853 2866 2790 4257

761490
Провід багатожильний, троси, плетениці тощо з

алюмiнiю, без електричної iзоляцiї: � інші 
3484 3459 3480 3412 3597

780110 Свинець необроблений: � свинець рафiнований 2389 3057 3013 2718 3149 3451

854511
Електроди вугiльнi, вугiльнi щiтки …: � електроди: 

� � що використовуються для печей 
1327 1304 2221 2197 2006 2445
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Харківський електротехнічний завод “Укр�

електромаш” (ХЕЛЗ) має намір розпочати ви�

робництво вентильно�індукційно�реактивних

двигунів (ВІРД) у 2009 році. 

Про це повідомила прес�служба Ук�

раїнської промислової енергетичної компанії

(“У.П.Е.К.”, Харків), яка контролює підпри�

ємство. 

“ХЕЛЗ веде розробку принципово нового

двигуна, який має намір вивести на ринок в

2009 році”, – сказано в повідомленні. 

Відповідно до повідомлення, науково�конст�

рукторські роботи на ХЕЛЗ ґрунтуються на роз�

робці одного зі співробітників підприємства –

універсальній методиці розрахунку технічних

параметрів ВІРД при заданих споживчих пара�

метрах. На підприємстві вже створено пробний

зразок, ведуться науково�дослідні й конструк�

торські роботи. 

Відповідно до попередніх розрахунків, но�

вий двигун буде на 30% дешевшим у вироб�

ництві й буде споживати на 30% менше елек�

троенергії, ніж моделі електродвигунів, які ви�

користовуються у промисловості зараз. 

“ВІРД становить собою наступний крок у

технічному розвитку електродвигунів: засно�

вані на SR�технології (switched reluctance tech�

nology), вони більше економічні, прості й

надійні, ніж аналогічні їм моделі асинхронних і

синхронних двигунів із частотними перетворю�

вачами”, – сказано в повідомленні. 

У повідомленні наголошується, що ВІРД ха�

рактеризуються широким діапазоном частот

обертання: від одиниць до сотень тисяч обертів

за хвилину без додаткових перетворювачів

частоти й струму, вони мають високий ко�

ефіцієнт корисної дії (90% і більше) у всьому

діапазоні швидкостей. 

ВІРД можуть використовуватися скрізь, де

необхідне регулювання частоти обертання дви�

гуна: у системах вентилювання й кондиціюван�

ня, промислових конвеєрних лініях, насосах,

шахтному прохідницькому обладнанні, в аеро�

космічній галузі, у побутовій техніці, а також як

генератори для автомобілів. 

Зараз ВІРД розробляється такими фірма�

ми як General Electric, Emotron, Electrolux, LG

Electronics, Emerson SR Drive і застосовується

ними у власній продукції. 

Однак загальнопромислового застосуван�

ня ця технологія ще не одержала. 

“ВІРД – машина унікальна, з якою цілком

можна вийти на західні ринки. Місткість ринку

СНД по двигунах із частотними перетворювача�

ми допоки невелика, а на Заході – це вже стан�

дарт: будь�яка техніка, де потрібна зміна частоти

обертання, оснащується ними”, – зазначив ди�

ректор Торгового дому ХЕЛЗ Олександр Чкалов.

2006 рік ХЕЛЗ закінчив із чистим прибут�

ком 0,0348 млн. грн., збільшивши при цьому

чистий дохід на 25,34%, або 13,1459 млн. грн.

до 65,024 млн. грн. порівняно з 2005 роком. 

У 2006 році ХЕЛЗ випустив 128,491 тис.

електродвигунів. 

45,1% проданих заводом електродвигунів

реалізовані в Україні, 54,9% – експортовані в

країни СНД та Балтії. 

Окрім того, в 2006 році ХЕЛЗ випустив

88,091 тис. електронасосів. 

79,0% проданих заводом електронасосів

реалізовані в Україні, 21,0% – експортовані в

країни СНД та Балтії. 

11,072% акцій заводу, зареєстрованого у

формі відкритого акціонерного товариства, на�

лежать фінансовій компанії “Ельф”, по 9,952% –

компаніям “У.П.Е.К.”, “Харп�Трейдинг”, “Євро�

моторс” і Ferro S.A і 5,005% – ЗАТ “Інститут “Укр�

оргверстатінпром” (усі – Харків).

Завод контролює Українська промислова

енергетична компанія, почесним президентом

якої є колишній депутат Верховної Ради Ана�

толій Гіршфельд. 

Окрім ХЕЛЗ, “У.П.Е.К.” контролює Хар�

ківський підшипниковий завод (“ХарП”),

Харківський верстатобудівний завод (“Хар�

верст”), Українську ливарну компанію, Лозів�

ський ковальсько�механічний завод, Швейну

фабрику ім. Тинякова (усі – Харківська об�

ласть) та ряд інших підприємств. 

ВИРОБНИЦТВО
ЕКОНОМІЧНИХ ДВИГУНІВ
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ЦІНИ СВІТОВОГО РИНКУ НА БРУХТ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, FOB, USD/мт 

ДАТА
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК АМЕРИКАНСЬКИЙ РИНОК

HMS–1 HMS–1&2 SHREDDED HMS–1 SHREDDED

01.01.07 250–255 240–245 255–260 245–250 250–255

01.02.07 270–275 250–255 275–280 250–255 265–270

01.03,07 290–295 285–290 295–297 275–280 285–295

01.04.07 325–330 305–310 330–335 310–315 325–330

01.05.07 315–320 300–310 305–315 300–310 310–320

01.06.07 297–302 280–285 302–307 285–290 290–295

01.07,07 290–295 275–280 295–300 280–285 290–295

01.08.07 290–295 280–285 285–290 260–265 265–275

01.09.07 292–297 272–277 297–302 265–270 272–277

01.10.07 292–297 272–277 297–302 265–270 272–277

26.10.07 295 nom 290–292 297–302 285–295 295–305

26.11.07 295 nom 272–277 297–302 265–270 272–277

МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
(станом на 01.12.07)

ЕКСПОРТ З КРАЇН ЄС, FOB, USD/мт

ТОВАР ЦІНА

Арматура 650–670

Сортова сталь 680–700 nom

Катанка 650–670

Балки та профілі (300–600 мм) 900–980

Товстий лист (більше 10 мм) 890–925

Середній лист (3–10 мм) 760–780

Г/к рулонна сталь 550–560 nom

Х/к рулонна сталь 650–660 nom

Оцинкована рулонна сталь 750–780 nom

ЕКСПОРТ З ЛАТИНСЬКОЇ
АМЕРИКИ, FOB, USD/мт 

ТОВАР ЦІНА

Заготовка 490–510

Сляби 510–530

Арматура 550–570 

Катанка 550–580

Сортова сталь 600

Лист (товщиною понад 10 мм) 610

Лист (товщиною 3–10 мм) 600–610

Г/к рулон 600–610

Х/к рулон 650–680

Оцинкований рулон 800

ЦІНИ СВІТОВОГО РИНКУ НА
ПРОДУКЦІЮ З ЛЕГОВАНОЇ
СТАЛІ, USD/мт

Європейський ринок ЦІНА
Нержавіючий CR 304 лист, FOB 5100–5300

Ринок Південно�Східної Азії
Нержавіючий CR 304 рулон, СІF 3900–4050

Нержавіючий HR 304 лист, СІF 3700–3800

ІМПОРТ ДО США, СІF, USD/мт

ТОВАР ЦІНА

Арматура 530–540

Катанка (низьковуглецева) 620

Балка середня 630–640

Балка товста 750–760

Товстий лист (більше 10 мм) 840–860

Середній лист (3–10 мм) 720–740

Г/к рулонна сталь 520

Х/к рулонна сталь 610

Оцинкований рулон 800–860

ЦІНИ СВІТОВИХ РИНКІВЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

ВИРОБНИЦТВО
СТАЛІ

Evraz Group планує виро�

бити в цьому році від 16 до

16,2 млн. тонн сталі. При цьо�

му Evraz Group очікує, що

об'єм виробництва прокату

складе, за підсумками 2007

року, 15,1�15,3 млн. тонн, у то�

му числі 1,8 млн. тонн в США

та 0,5 млн. тонн у Південній

Африці.

Об'єм продаж первинного

чавуну за вказаний період, за

прогнозами, складе 1 млн.

тонн. Компанія також очікує

збільшення консолідованої

виручки за підсумками 2007

року на 45�55%, а прибутки

EBITDA – на 55�60%.

У повідомленні Evraz

Group вказуються також мож�

ливі ризики, пов'язані зі

збільшенням  затрат на утри�

мання персоналу в Росії.

Еvraz Group – вертикально

інтегрована металургійна та

гірничодобувна компанія. У

2006 році підприємства Evraz

Group виробили 16,1 млн.

тонн сталі, 14,5 млн. тонн про�

кату. Evraz Group включає в

себе три провідні російські

сталеливарні підприємства –

Нижньотагільський, Західно�

Сибірський та Новокузнець�

кий металургійні комбінати, а

також компанії Palini e Bertoli в

Італії, Vitkovice Steel в Чехії,

Evraz Oregon Steel Mills та

Stratcor зі штаб�квартирою в

США.

ЕКСПОРТ З ТУРЕЧЧИНИ, FOB,

USD/мт

ТОВАР ЦІНА
Заготовка 500–515

Арматура 555–565

Катанка 560–590

Сортова сталь 660–670

Г/к рулонна сталь 620–650

Х/к рулонна сталь 700–710

ЦІНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ НА АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, CIF Rotterdam

ВИД СПЛАВУ 19.10.07 21.11.07

LM24 (Велика Британія), EXW, GBP/мт 1210–1240 1214–1240

DIN 226, EUR/мт 2130–2230  2150–2250

DIN 231, EUR/мт 2220–2320 2240–2340 
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КУПІВЛЯ ЗАВОДІВ
В ІТАЛІЇ ТА БРИТАНІЇ

Група компаній “Метінвест”,

що належить українському

мільярдеру Ринату Ахметову,

підписала угоду про купівлю у

італійської групи Malacalza ви�

робників товстолистового

прокату заводів Trametal SpA

(Італія) та Spartan UK Ltd (Ве�

лика Британія).

Придбані активи Ахметов

об'єднає з італійським мета�

лопрокатним заводом Ferriera

Valsider SpA, що належить

“Метінвесту”, що дозволить

йому випускати більше

мільйона тонн товстолистово�

го прокату на ринку Євросою�

зу, захищеному від імпорту

квотами та митом.

Група компаній “Метінвест”

очікує отримати схвалення

цієї угоди зі сторони антимо�

нопольних органів протягом

60 днів.

ПЕРСПЕКТИВИ
ВИКОРИСТАННЯ

Нідерландська авіаком�

панія KLM, нафтогазовий кон�

церн Shell та виробник літаків

Airbus будуть проводити

дослідження в галузі викори�

стання в авіації пального, що

виробляється з природного

газу, повідомив президент�ди�

ректор KLM Петер Хартман.

Це пов'язано з постійним

зростанням цін на керосин,

що отримують з нафти. У про�

екті також беруть участь ви�

робник авіадвигунів – ком�

панія Rolls�Royce – й авіаком�

панія “Катар Еруейз”. Проект

здійснюється під патронатом

міжнародної організації, що

займається пошуком альтер�

нативного авіаційного пально�

го – Commercial Alternative

Aviation Fuels Initiative (CAAFI).

“KLM планує брати участь

у вирішенні найсерйознішого

питання сучасної авіації: у по�

шуках нового пального”, –

сказав президент�директор

KLM.

За його словами, під час

вивчення буде вияснено, які

переваги надає застосування

ЦІНИ СВІТОВОГО РИНКУ НА ГЛИНОЗЕМ 

ДАТА
ГЛИНОЗЕМ (металургійний сорт), спот, FOB, USD/мт

min max

13.01.06 590 610

24.02.06 615 625

31.03.06 620 635

21.04.06 590 610

24.05.06 590 610

26.05.06 570 590

02.06.06 530 550

21.06.06 530 550

07.07.06 450 470

19.07.06 450 470

21.07.06 350 450

28.07.06 350 400

02.08.06 300 400

09.08.06 300 350

16.08.06 250 300

25.08.06 250 300

22.09.06 250 300

18.10.06 240 290

25.10.06 240 290

25.10.06 240 290

08.11.06 210 240

24.11.06 210 240

08.12.06 210 240

13.12.06 200 210

22.12.06 200 210

19.01.07 250 260

26.01.07 350 370

23.02.07 350 370

23.03.07 350 370

24.04.07 350 370

25.05.07 350 370

22.06.07 350 370

20.07.07 340 360

22.08.07 330 350

21.09.07 330 350

24.10.07 330 350

23.11.07 330 350

ЦІНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІЛЬНОГО РИНКУ 
НА БРУХТ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, EUR/мт на умовах CIF Rotterdam

ВИД БРУХТУ 19.10.07 21.11.07

Брухт алюмінію

FLOATED FRAG (обрізки, кусковий брухт) 1300–1350 1400–1450

CAST (брухт лиття) 1200–1250 1250–1350

TURNINGS (стружка) 1200–1230 1250–1350

Брухт міді та латуні (Німеччина, EUR/мт)

Berry (мідний дріт) 5100–5300 4100–4400

Мідний брухт кусковий 4750–5050 3900–4200

Латунний брухт кусковий 2800–3100 2400–2700

Латунна стружка 3500–3700 2950–3150

ЦІНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ НА МІДНІ СПЛАВИ, 
GBP/мт на умовах EXW Велика Британія

ВИД СПЛАВУ 23.10.07 21.11.07

Латунь 63/35 (BS1400 SCB3) 3200 2880

Збройова бронза LG2 85/5/5/5 3590 3420

Збройова бронза LG2 87/7/3/3 3800 3600

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ
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нових синтетичних видів

пального в авіаційних дви�

гунах.

Мова йде про пальне, що

отримують у результаті про�

цесу, що отримав назву GTL

(Gas to Liquid) – “перетворен�

ня газу в рідину”. Він дозволяє

перетворювати природній газ

в рідкий керосин.

Оскільки властивості от�

риманого таким чином керо�

сину майже аналогічні вла�

стивостям застосованого нині

авіаційного пального, він мо�

же повністю підходити для ви�

користання в двигунах літаків.

Учасники проекту також

мають намір вивчити,

наскільки можливо при цьому

скоротити викид в атмосферу

шкідливих речовин та змен�

шить таким чином нанесення

шкоди довкіллю.

Передбачається, що спер�

шу керосин GTL буде викори�

стовуватися паралельно з

нині існуючими видами пали�

ва, й лише після цього авіація

перейде на пальне, що вироб�

ляється з природного газу.

UaPetrol.com

КУПІВЛЯ МЕРЕЖІ
АЗС В УКРАЇНІ

Польська нафтоперероб�

на компанія PKN Orlen веде

переговори щодо купівлі ме�

режі АЗС в Україні.

Про це заявив глава PKN

Петр Ковнацкі. “Ми ведемо

попередні переговори з по�

тенційними продавцями ме�

режі АЗС в Україні, але вони

знаходяться на досить ранній

стадії, що допоки рано гово�

рити про кількість запра�

вок”, – зазначив П. Ковнацкі.

Orlen купила в 2006 році

за 2,6 млрд. USD контроль

над єдиним у країнах Балтії

нафтопереробним заводом,

литовським Mazeikiu Nafta.

РБК4Україна

ФЕРОСПЛАВИ, вільний ринок

ТОВАР, БАЗИС ЦІНА ДАТА ОСТ. ЗМІН

ФЕРОСИЛIЦІЙ

Нiмеччина:

– кусковий, 75% Si, DDU, EUR/мт 940,0–980,0 19.10.07

США: 

склад у Пiттсбурзі, USD/фунт:

– кусковий, 75% Si, iмпортований 0,66–0,70 24.08.07

– кусковий, 50% Si, вiтчизняний 0,34–0,37 12.01.04

Гонконг:

мін. 75% Si, FOB осн. китайськi порти, USD/мт 930,0–950,0 23.11.07

ФЕРОМАРГАНЕЦЬ

Нiмеччина:

– кусковий, 78% Мn, до 7,5% С, DDU, EUR/мт 1000,0–1250,0 21.09.07

США:

– 78% Мn, до 7,5% С, на складi у Пiттсбурзi, USD/lt 1650,0–1750,0 26.10.07

Гонконг:

– мiн. 75% Мn, 7,5% С, FOB осн. китайськi порти, USD/мт 1300,0–1450,0 12.10.07

Джерело: www.metalbulletin.com

КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ,                                                LME CASH 
ЛОНДОНСЬКА БІРЖА МЕТАЛІВ (LME), USD/тонна LME 3 MONTH 

ДАТА
АЛЮМІНІЙ
ВИСОКО�
СОРТНИЙ

АЛЮМІНІЄВІ
СПЛАВИ 
А 380.1,
DIN 226, 

D12 S

МІДЬ,
СОРТ А

СВИНЕЦЬ НІКЕЛЬ ОЛОВО ЦИНК

01.11.07
2500,0

2552,5

2210,0

2260,0

7661,0

7680,0

3626,0

3610,5

31650,0

32000,0

16450,0

16600,0

2735,0

2742,5

02.11.07
2532,0

2582,0

2220,0

2280,0

7535,0

7526,0

3765,0

3700,0

31705,0

32200,0

16450,0

16550,0

2782,0

2746,5

05.11.07
2551,0

2601,0

2250,0

2290,0

7412,0

7415,0

3762,0

3710,5

31155,0

31650,0

16500,0

16700,0

2730,5

2734,0

06.11.07
2581,0

2634,0

2231,0

2310,0

7470,0

7478,0

3790,0

3750,0

31550,0

31890,0

16825,0

17000,0

2767,5

2770,0

07.11.07
2570,5

2622,0

2165,0

2210,0

7451,0

7460,0

3680,0

3616,0

32095,0

32205,0

16650,0

16850,0

2793,0

2783,5

08.11.07
2582,0

2630,0

2246,0

2315,0

7222,0

7244,0

3492,0

3476,0

31855,0

32205,0

16550,0

16700,0

2775,5

2761,0

09.11.07
2565.0

2611,0

2270,0

2320,0

7021,0

7075,0

3504,5

3466,0

32100,0

32400,0

16650,0

16800,0

2719,5

2712,5

12.11.07
2527,0

2575,0

2280,0

2335,0

6779,0

6791,0

3487,0

3455,0

33655,0

34055,0

16850,0

16975,0

2640,0

2640,0

13.11.07
2525,0

2577,0

2275,0

2320,0

6980,0

7020,0

3540,0

3501,0

33350,0

33745,0

16850,0

17000,0

2665,5

2655,5

14.11.07
2554,0

2605,0

2290,0

2335,0

7021,0

7061,0

3580,0

3535,0

33405,0

33760,0

16925,0

17110,0

2681,5

2675,5

15.11.07
2558,0

2605,0

2276,0

2335,0

7051,0

7094,5

3530,0

3495,0

32150,0

32500,0

17125,0

17205,0

2596,0

2600,0

16.11.07
2495,0

2546,0

2256,0

2320,0

6825,5

6890,0

3380,0

3340,0

31250,0

31355,0

17300,0

17400,0

2506,0

2500,5

19.11.07
2489,5

2538,0

2271,0

2325,0

6883,0

6939,0

3155,0

3150,0

30860,0

31350,0

17125,0

17255,0

2421,5

2435,0

20.11.07
2472,0

2522,5

2270,0

2310,0

6615,5

6665,0

3056,0

3032,0

29900,0

29905,0

16100,0

16155,0

2321,0

2320,0

21.11.07
2467,0

2517,0

2270,0

2315,0

6535,5

6576,0

2985,0

2980,0

29610,0

29950,0

16050,0

16150,0

2245,0

2245,0

22.11.07
2439,0

2488,0

2280,0

2310,0

6632,0

6670,5

2911,0

2910,0

28475,0

28800,0

16625,0

16605,0

2235,5

2233,0

23.11.07
2439,0

2488,0

2280,0

2310,0

6632,0

6670,5

2911,0

2910,0

28475,0

28800,0

16625,0

16605,0

2235,5

2233,0

26.11.07
2446,5

2493,0

2275,0

2305,0

6740,0

6770,0

3046,0

3031,0

29200,0

29400,0

16650,0

16705,0

2320,0

2325,0

�
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СВІТОВІ ЦІНИ

ФЕРОСПЛАВИ, вільний ринок

ТОВАР, БАЗИС ЦІНА ДАТА ОСТ. ЗМІН

СИЛIКОМАРГАНЕЦЬ

Нiмеччина:

– кусковий, 65–75% Мn, 14–25% Si, DDU, EUR/мт 1100,0–1180,0 28.09.07

США:

– склад у Пiттсбурзі, USD/фунт 0,80–0,85 05.10.07

Гонконг:

– мiн. 65% Мn, макс. 17% Si, 

FOB осн. китайськi порти, USD/мт
1400,0–1500,0 23.11.07

ФЕРОХРОМ, USD/фунт хрому

Європейський ринок:

– кусковий, 52% Сr, DDU 1,0–1,1 16.11.07

– 60% Сr, 6–8% С, макс. 1,5% Si, DDU 1,6–1,68 16.11.07

– в середньому 68–70% Сr, 0,10% С, DDU 2,2–2,38 23.11.07

США, склад у Піттсбурзi:

– 60–65% Сr, 6–8% С, макс. 2% Si 1,3–1,4 05.10.07

Джерело: www.metalbulletin.com

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ

ЄВРОПЕЙСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ, USD/мт

НАФТОПРОДУКТИ

УМОВИ ПОСТАВКИ

FOB MED CIF NWE

станом на
01.11.07 

станом на
22.11.07 

станом на
01.11.07 

станом на
22.11.07 

Бензин
Premium 817 830 848 847

Прямогонний бензин 
Naphtha 777 805 804 841

Реактивне пальне
Jet 872 917 893 946

Дизельне пальне
0,2% gasoil 804 859 795 857

Diesel 50PPM 824 903 852 923

Мазут
1% fuel oil 479 502 481 508

3,5% fuel oil 469 467 472 467

Джерело: Platt's European Marketscan

КОМПЕНСАЦІЯ
ВТРАТ

Shell може компенсувати

втрати на Сахаліні проектами

на Ямалі.

Як пояснив Йерун Ван дер

Веер, британсько�голландська

Shell планує розширити свою

присутність в Росії, увійшовши

в “гігантський довгостроковий

проект в галузі скрапленого

газу та нафти” з місцевими

компаніями на Ямалі та

шельфі Карського моря.

Голландські промисловці

на чолі з Shell запропонували

уряду Росії освоювати Ямаль�

ський півострів та шельф

Карського моря.

Міністр промисловості та

енергетики Віктор Христенко

оцінив сумарну вартість про�

ектів у 162 млрд. USD. Допуск

Shell до ресурсів Ямала, на

погляд експертів, дозволить

компаніям компенсувати ча�

сткову втрату “Сахаліну�2”, а

“Газпрому” – створити більш

сучасну інфраструктуру. 

У ході російсько�гол�

ландського бізнес�форуму

глава Shell Йєрун ван дер Вір

провів двогодинні закриті пе�

реговори з президентом Росії

Володимиром Путіним.

Як пояснив глава ком�

панії, британсько�голландська

Shell планує розширити свою

присутність в Росії, увійшов�

ши в “гігантський довгостро�

ковий проект в галузі скрап�

леного газу та нафти” з місце�

вими компаніями на Ямалі та

шельфі Карського моря. “Це

займе дуже багато часу. І,

звичайно, ми будемо працю�

вати з російськими компа�

ніями”, – сказав він.

Глава Мінпроменерго

Віктор Христенко пояснив, що

група голландських компаній

(газові Gasunie та GasTerra,

енергокомпанія Essent, а та�

кож Van Oord) на чолі з Shell

пропонують унікальні техно�

логії видобутку, будівництва

трубопроводів та переробки

вуглеводнів, а також створен�

ня штучних островів для об�

лаштування видобувних та

переробних потужностей.

“Ямал – це перспективна

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІНИ НА НАФТОХІМІЧНУ ПРОДУКЦІЮ, USD/мт

БАЗИС ЦІНИ
ЦІНА

станом на 02.11.07 станом на 16.11.07

Бензол FOB RDAM 1058 1039

Толуол FOB RDAM 885 868

Стирол FOB RDAM 1265 1298

МТБЕ FOB AR 884 865

ЕТБЕ FOB AR 1149 1082

Метанол CIF ARA 770 793

Етанол, USD/м3 CIF NWE 500 514

Джерело: Platt's petrochemical scan

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ
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ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА, USD/мт

ТОВАР ЦІНА 28.11.07 БАЗИС ЦІНИ

Карбамід насипний 340–400* FOB Южний

390–410* FOB Болгарія/Румунія/Хорватія

370–395* FOB Балтійське море

375–410* FOB Перська затока

Карбамід у мішках 390–420* FOB Чорне море

400–425* FOB Перська затока

300–340 FOB Китай

Аміак 255–285* FOB Чорне море

290–300 FOB Перська затока

300–325* FOB Kарибське море

322–350 CFR США, Тампа

330–340 CFR Індія

* – котирування на січень

СВІТОВІ ЦІНИ НА НАФТУ, USD/мт

НАФТА
ЦІНА

станом на 01.11.07 станом на 22.11.07

Urals (Med) 639 676

Urals (Rdam) 639 670

Urals (ex�Novo) 625 666

Urals (ex�Baltic) 629 662

Джерело: Platt's Crude Oil Marketwire

ресурсна база, для освоєння

якої потрібно 162 млрд.

USD”, – заявив глава Мінпром�

енерго. У перспективі на

Ямалі планується видобувати

250 млрд. м3 газу за рік.

Експерти зазначають, що

у Shell дійсно є ексклюзивний

досвід роботи в арктичних

широтах. “Концерн у 2007

році став оператором най�

більшого норвезького родови�

ща “Ормен Ланге” в Баренцо�

вому морі. А на бурових уста�

новках були випробувані

алюмінієві труби, – повідом�

ляє Максим Шеін з компанії

“Брокеркредитсервіс”. – Цей

досвід дозволить істотно по�

кращити процес видобутку”.

Валерій Нестеров з “Трой�

ки Діалог” зазначає, що “Shell

була обіцяна компенсація, ко�

ли її потіснили в “Сахаліні�2”

(“Газпром” придбав у Shell

22,5% акцій в Sakhalin Energy,

операторі проекту) – пропо�

зиція взяти участь в освоєнні

Ямалу виглядає логічно”. За

його словами, за необхідності

забезпечення зростаючих

контрактних зобов'язань з га�

зу та виснаженні на 80% за�

пасів газу в Західному Сибіру

“Газпром” погодився на про�

позицію голландців.

Раніше “Газпром” плану�

вав розробляти Ямал в основ�

ному самостійно – у будь�яко�

му разі, без Shell. “Газпром”

ніяких переговорів щодо цьо�

го проекту з Shell не ввів”, –

пояснили в прес�службі держ�

монополії. 

Віктор Христенко заявив,

що буде створена голландсь�

ко�російська робоча група

щодо Ямалу за участю

спеціалістів Мінпроменерго,

яка в 2008 році визначить, чи

відповідає пропозиція гол�

ландських компаній генсхемі

розвитку газової галузі РФ до

2030 року.

“КОММЕРСАНТЪ”

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІНИ НА СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ, USD/мт

ПРОПАН БУТАН

01.11.07 22.11.07 01.11.07 22.11.07
FOB ARA 815 910 745 880

CIF NWE 1�3000 MT 840 920 780 890

Джерело: Platt's LPGaswire

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ЦІН ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ 

ТОВАР вересень 2007 жовтень 2007 листопад 2007

Поліпропілен, FOB NWE, USD/мт 1602 1569 1545

Джерело: ICIS Lor

ХІМІЯ ТА НАФТОХІМІЯ

РІВЕНЬ ЦІН НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ 

ДАТА
ПОЛІПРОПІЛЕН 

FOB NWE,
USD/мт

Німеччина FD*,
EUR/мт

Франція FD*,
EUR/мт

02.11.07 1540 1260 1260

30.11.07 1550 1250 1250

Джерело: ICIS Lor

Поліпропілен – індекс розплаву від 5 до 30, партія від 1000 мт. Ціни розраховані для  100% вмісту пропілену
* – доставлено до складу Покупця
Для довідки: курс USD/EUR станом на 02.11.07 – 0,6923, на 30.11.07 – 0,6810**
** – джерело: Universal Currency Converters; http://www.xe.net/ucc

�
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СВІТОВІ ЦІНИ

ЛІСОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
IKEA РОЗПОЧАЛА

БУДІВНИЦТВО

IKEA замовила шведській

будівельній компанії Skanska

лінію котеджів та квартир

BoKlok, які споруджуються на

дерев'яному каркасі всього за

чотири дні.

60 таких будинків спору�

джують в місті Гейтсхеде не�

подалік від футбольного ста�

діону уже зараз. Вони будуть

готові до нового року. Протя�

гом 2008 року можуть бути

збудовані додаткові будинки

та квартири. 

Ціни на них коливаються

від 99,5 тис. до 150 тис. фунтів

стерлінгів (199�300 тис. USD).

Середня ціна квартири в цьому

регіоні в середині вересня

складала 112 тис. фунтів, бу�

динки, залежно від класу, – від

134 тис. до 251 тис. фунтів.

При цьому на півночі

країни ціни істотно нижчі, ніж

на півдні й тим більше у Лон�

доні.

У Великій Британії відчут�

ний гострий дефіцит житла,

який обертається нестримним

ростом цін на нерухомість.

Особливо сильно це позна�

чається на молодих сім'ях, що

купують житло уперше.

Нові будинки IKEA будуть

доступні лише для людей, що

не мають у власності житла,

чий дохід складає від 15 до 35

тис. фунтів за рік.

www.rokfeller.ru

БУКОВИНА
ЗБІЛЬШИЛА

ОБ'ЄМИ ЕКСПОРТУ
ДЕРЕВИНИ

Росія, Італія, Німеччина,

Туреччина, Польща – основні

зовнішньоторговельні партне�

ри підприємств Чернівецької

області. У січні�серпні 2007

року буковинці мали торгових

партнерів у 67 країнах світу.

Про це повідомили в Головно�

му управлінні статистики в

Чернівецькій області.

Обсяги експорту на Буко�

вині за 8 місяців цього року

становили 95,7 млн. USD та

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

�

ЛІСОМАТЕРІАЛИ, необроблені

АВСТРІЯ, жовтень 2007, лісоматеріали місцевого походження
(край лісової дороги, по середині колоди з урахуванням кори)

EUR/ fm*

Ялина
баланси короткомірні

15�19 см

25�34 см

колоди, 35�39 см

55–75

74–92

80–93

Сосна
баланси короткомірні

25�34 см 53–63

Модрина
баланси короткомірні

20�24 см

35�39 см

60–100

85–125

Ділова деревина
порубочні залишки, трусок

деревна маса

35–42

26–32

НІМЕЧЧИНА, вересень/жовтень 2007
лісоматеріали місцевого походження (Північ�Схід) 
круглий ліс
(край лісової дороги, по середині колоди з урахуванням кори)

Ялина
баланси короткомірні

15�19 см

20�24 см

25�34 см

від 40 см

55–60

61–72

75–83

74–81

Сосна 
баланси короткомірні

15�19 см

20�24 см

30�34 см

48–54

54–58

58–68

Модрина
колоди

20�24 см

35�39 см 

60–65

78–90

Хвойні, жовтень 2007
лісоматеріали місцевого походження (Південь�Захід), EXW

Баварія
Ялина 80–86

Ялина
Сорт В, L2b 

Рейнланд�Пфальц 
Баден�Вюртемберг

80 

81–83

І квартал 2008
Бук
Сорт В, L4

Сорт С

L3b

L4

L5

L6

115–120

60–62

65–67

69–72

73–80

Дуб
Сорт В, L4

Сорт С

L5

L6

290

115

160

Рейнланд�Пфальц 
Бук
Сорт В, L4

Сорт С

110–130

60–66

Для палетів 50–70

Дуб
Сорт В

L4

L5

Сорт С, L3b

270

300

від 100

* – 1 fm=1,333 складських м3
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збільшилися порівняно з ана�

логічним періодом минулого

року на 36,1%, імпорту – 88

млн. USD, що на 26,6% мен�

ше. На 11,6 млн. USD область

отримала давальницької си�

ровини, з якої виготовлено

продукції на 17,2 млн. USD.

З Буковини вивозили де�

ревину та вироби з неї

(21,6%,) механічне та елек�

тричне обладнання (21,3%),

недорогоцінні метали та виро�

би з них (17,9%), текстиль та

текстильні вироби (16,6%).

Навпаки в Буковину заво�

зили текстиль та текстильні

вироби (24,7%), транспортні

засоби та шляхове обладнан�

ня (14,9%), недорогоцінні ме�

тали та вироби з них (14,4%),

полімерні матеріали, пластма�

си та каучук (12,3%).

www.zik.com.ua

ПІДГОТОВКА ДО
НОВОРІЧНИХ СВЯТ

На початку грудня пра�

цівники лісового господарст�

ва, спільно з екологами та

правоохоронцями, проведуть

нараду, щоб визначити усі

проблемні питання, пов'язані

з заготівлею, перевезенням

та реалізацією ялинок. Про це

повідомив начальник лісової

інспекції Львівського обласно�

го лісового та мисливського

господарства Мирослав Пи�

липів.

Окрім того, він зазначив,

що як і в попередні роки, лісо�

ва охорона, спільно з спец�

підрозділом “Беркут”, здій�

снюватиме рейди на транс�

портних шляхах та залізнич�

них станціях – для поперед�

ження вирубки білої ялиці.

Особливі перевірки здійсню�

ватимуться у Турківському та

Старосамбірському районах.

www.fmsc.com.ua

� ЛІСОМАТЕРІАЛИ, необроблені

ШВЕЦІЯ, ІІІ квартал 2007, EXW SKR/м3**

Ялина
північ країни

для промислових товарів 

457

264

Сосна
північ країни

для промислових товарів

483

253

* – 1 fm=1,333 складських м3; ** – 100 SKR=10,9 EUR
Джерело: Euwid Holz und Holzwerkstoffe

ЛІСОПРОДУКЦІЯ, пиломатеріали

НІМЕЧЧИНА, початок листопада 2007
пиломатеріали з ялини/ялиці місцевого походження
(склад покупця, сорт за німецькою специфікацією)

EUR/м3

специфіковані лісоматеріали 172

кроквяний брус 8х14/16 см, довжина до 6 м 142

кроквяний брус 8х14/16 см, довжина від 6 м 155

дошка для стелажів та будівельних лісів 178

дошка, ІІ�III сорт 38/44/48х280 мм 147

дошка, І�ІІІ сорт 38/44/48х280 мм 150

ялинові булі, 40/50/60 340

ЯПОНІЯ, хвойні, ІІІ квартал 2007 

Ялина, Lamina, 3 м східноєвропейського виробництва 205–215

В�товари 190

Lamina, вищого ґатунку, CIF

із середньоєвропейських країн

Із Скандинавії

220–230

235–245

Mabashira

із середньоєвропейських країн

внутрішній ринок

260–265

52000 JPY/м3*

ФРАНЦІЯ, хвойні, кінець жовтня 2007

Fermettes 160–165

Madrieds и Bastaings 150–160

бруски

короткомірні

14х38 мм

28х38/48 мм

180–185

141

нефіксована ширина 110–115

фіксована ширина 122–125

опалубка 110

Поставки із Східного Сибіру, модрина, кінець жовтня 2007

КД�товари, порти Середземного моря, CIР 370–390

Північ Росії, СІР

Quarta 225

АФРИКА, жовтень 2007

Sapeli 380

Sipo 450–480

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, хвойні
ІV квартал 2007

Фунт/ м3**

Сосна, СІР
шведського виробництва

Quinta

210–212

180–190

Ялина
С16/С24

шведського виробництва

балтійського виробництва

німецького та східно�канадського виробництва

165–170

155

145

* – 100 JPY=0,61 EUR;  ** – фунт=1,44 EUR
Джерело: Euwid Holz und Holzwerkstoffe
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СВІТОВІ ЦІНИ

ГЛИБИНА
ПЕРЕРОБКИ НАФТИ 

Нафтопереробний завод

“Нафтохімік Прикарпаття”

(Надвірна, Івано�Франківська

обл.) планує до 2010 року

збільшити глибину переробки

нафти на 22 процентних пунк�

ти до 95%. 

Про це повідомив пред�

ставник НПЗ. Для збільшення

глибини переробки сировини

планується ввести в експлуа�

тацію вакуумний блок для пе�

реробки мазуту, установку

вповільненого коксування (пе�

реробка сировини нагріван�

ням без доступу повітря) по�

тужністю 600 тис. тонн за рік і

комплекс гідрокрекінгу (ка�

талітична переробка нафто�

вих фракцій). 

Він не уточнив вартість

цих проектів, але повідомив,

що, відповідно до прийнятої

програми на 2005�2015 роки,

на модернізацію НПЗ пере�

дбачено близько 2,5 млрд.

грн.

Зараз глибина переробки

нафти заводом становить

близько 73%. 

Крім того, у планах заво�

ду – будівництво комплексу

ароматики, що передбачає

введення в експлуатацію ус�

тановки ароматичного ри�

формінгу з безперервною ре�

генерацією каталізатора, ус�

тановки екстрактивної дисти�

ляції (витяг неароматичних

вуглеводнів) й установки дис�

пропорціонування й транс�

алкілування толуолу з важкої

ароматики. 

За підсумками 2007 року

“Нафтохімік Прикарпаття”

планує освоїти на модер�

нізацію виробництва близько

150 млн. USD.

Зокрема, у 2007 році пла�

нується завершити будівниц�

тво установки ізомеризації

легких бензинових фракцій

потужністю понад 150 тис.

тонн, запустити реконструйо�

вану установку з первинної

переробки нафти АТ�3 по�

тужністю 2,5 млн. тонн нафти

за рік. Підприємство планує

збільшити переробку нафти

на 15,4% до 1,5 млн. тонн. 

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

�

ЛІСОПРОДУКЦІЯ, 
бруски для віконних рам

НІМЕЧЧИНА, 
кінець жовтня 2007
72х86 мм, тришарові, опт

EUR/м пог.

Меранті
450 кг/м3

420 кг/м3

5,2–5,8

4,7–5,2

Сосна
із масиву

клеєна

4,3–5,4

3,3–4,0

Ялина
із масиву

клеєна

4,7–5,3

3,6–4,2

Модрина
із масиву

клеєна

5,0–6,2

4,3–5,0

Дуб 9,5–9,8

Джерело: Euwid Holz und Holzwerkstoffe

ЛІСОПРОДУКЦІЯ, фанера

КИТАЙ, жовтень 2007, CAF USD/м3

Тополя/Bintagor
ВВ/СС, 18 мм Film/film 375–385

Тополя
21 мм, Film/film 450–470

Береза
21 мм, Film/film 650–665

ІНДОНЕЗІЯ
4 мм, Film/film 950–970

8 мм, Film/film 750–770

21 мм, Film/film 630–650

Джерело: Euwid Holz und Holzwerkstoffe

ЛІСОПРОДУКЦІЯ, BSH брус 

НІМЕЧЧИНА, 
кінець жовтня 2007, franko

EUR/м3

6 и 8 класи 400–405

10 клас 395–400

12 клас 385–390

14 і 16 клас 380–385

18 і 24 клас 370–380

ІТАЛІЯ 
північ

південь

385–415

335

середньоєвропейська клеєна,

бочарна ламель
160–165

КД�товари 170–180

Промислова ламель 140–150

Джерело: Euwid Holz und Holzwerkstoffe

ЛІСОПРОДУКЦІЯ, ДСП/MDF

НІМЕЧЧИНА, 
кінець жовтня 2007

EUR/м3

Стандартні

9�10 мм

12 мм

16 мм

38 мм

180–190

165–170

190–200

155–160

корпусна біла EUR/м2

16 мм

Фіксованого розміру 

3,4–3,5

4,0–4,2

Малайзія, FOB, листопад 2007* USD/м3

ДСП, від 12 мм

на експорт 227–244

внутрішній ринок 212–230

MDF
на експорт (15�19 мм) 296–322

внутрішній ринок (12�18 мм) 271–293

Джерело: Euwid Holz und Holzwerkstoffe
* – джерело: TTM Report

ЛІСОПРОДУКЦІЯ, KVH брус

НІМЕЧЧИНА, 
кінець жовтня 2007, franko

EUR/м3

6 клас

6х16 см

6х18 см

205–220

225

8 клас

8х16 см

8х18 см

230–245

240–255

10 клас 265

12 клас 255–260

14 клас 265

6 клас до 200 мм 155–160

Джерело: Euwid Holz und Holzwerkstoffe

ЛІСОПРОДУКЦІЯ, шпон

Гана, FOB, листопад 2007

Шпон лущений лицювальний
(<2 мм*)

EUR/м3

Bombax 350

Kyere, Ofram, Ogea & Otie 360

Chenchen 360

Ceiba 315

Mahogany 460

Шпон струганий
лицювальний

EUR/м2

Afrormosia 1,80

Asanfina 1,80

Mahogany 1,50

Makore 1,70

Odum 1,54

* – для товщин нижче 1 мм – премія 5%
Джерело: TTM Report

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

Український союз промисловців і підприємців стур�

бований порушеннями Державною податковою

адміністрацією передбачених законодавством строків

перевірок вітчизняних підприємств�експортерів на

предмет підтвердження заявлених ними до відшкоду�

вання сум ПДВ. Про це сказано в повідомленні УСПП.

“Це виражається в порушенні всіх можливих

строків проведення перевірок насамперед щодо

підтвердження сум відшкодування ПДВ. Порушення

строків перевірок має масовий характер навіть у ви�

падках, коли мова йде про сумлінних національних то�

варовиробників”, – сказано в повідомленні.

У цьому зв'язку УСПП має намір розробити

ініціативи щодо введення альтернативних механізмів

сплати й відшкодування ПДВ.

УСПП також розраховує на вдосконалення

співробітництва з Податковою у сфері сплати ком�

паніями ПДВ та відшкодування податку.

У серпні УСПП заявив про прискорення відшкоду�

вання ПДВ експортерам після укладення в березні уго�

ди з Кабінетом Міністром про співробітництво.

УСПП СТУРБОВАНИЙ
ВІДШКОДУВАННЯМ ПДВ
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ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

РУДИ ТА КОНЦЕНТРАТИ

ЦІНИ НА НЕМЕТАЛІЧНІ КОПАЛИНИ, 
СІF основні порти Західної Європи, якщо не зазначено інше

станом на листопад 2007 р. ЦІНА USD/мт*

Алюмінієва сировина

Глинозем обпалений, 98,5�99,5%, FOB, навалом, рафінований

Глинозем обпалений, з середнім вмістом соди, FOB, навалом,

рафінований

550–575

600–630

Оксид алюмінію, плавлений, 94% Al2O3, СІF 

Коричневий, FEPA 8�220, з Китаю (зі сплатою мита ЄС) 

Коричневий, FEPA 8�220, з Європи/США

Білий, з Європи (поставки у мішках по 25 кг, EUR) 

580–600

700–900

800–1000

Боксити вогнетривкого сорту
з Китаю, Al2O3/Fe2O3/BD, куски 0�25 мм

провінція Shanxi, FOB Xingang

Round kiln 88/1.6/3.25+

Round kiln 87/2.0/3.20

Round kiln 86/2.0/3.15

Rotary kiln 88/1.8/3.25+

Rotary kiln 87/1.8/3.20

Rotary kiln 86/1.8/3.20

провінція Guizhou, FOB Zhanjiang/Fangcheng

Round kiln 87/2.0/3.20

Round kiln 88/2.0/3.25

195–205

190–200

185–195

195–205

190–200

185–195

180–190 

190–220

з Китаю, СІF порти північної Європи та США 250–260

FOB порти Китаю 195–205

ПАПЕРОВА ПРОДУКЦІЯ 
РИНОК НІМЕЧЧИНИ ЦІНА, EUR/мт*

На умовах поставки франко�склад Покупця, 

якщо не зазначено інше
вересень 2007 жовтень 2007 

Макулатура**
несортована змішана (1.02) 85–90 85–90

Premium ціна 95–105 95–105

магазинні відходи (1.04) 90–95 90–95

Premium ціна 100–110 100–110

використаний крафт гофрокартон (4.03) 110–115 110–115

газетна (2.01) 110–120 110–120

газетна та журнальна (1.11)

за довгостроковими угодами

95–120

73–105

95–120

73–105

кольрового друку (3.10) 135–160 135–160 

Папір для друку

м'який крейдований офсетний, 60 г 620–650 620–650

некрейдований целюлозний, формат А4, 80 г (C сорту бренд) 840–900 840–900

некрейдований целюлозний, формат А4, 80 г (С сорту) – –

некрейдований целюлозний у рулонах, 80 г 730–760 750–770

газетний, 45 г 540–555 540–555

газетний, 42,5 г 560–575 560–575

Папір крейдований
подвійного крейдування, у листах, 100 г 760–780 760–780

подвійного крейдування, у рулонах, 90 г 660–680 660–680

Папір пакувальний

крафт�лайнер (175 г) з

Північної Америки, CIF

Скандинавії

крафт�лайнер крейдований (140 г)

417–438  

555–585

755–790

408–428 

555–585 

785–800

Папір пакувальний макулатурний
шренц 405–440 420–440 

велленштоф 435–470 450–470

тест�лайнер II 465–500 480–500

тест�лайнер III 445–480 460–480

* – якщо не зазначено інше; ** – з урахуванням автотранспорту (2 EUR/т)
Джерело: “EUWID”

2006 рік “Нафтохімік При�

карпаття” закінчив із чистим

прибутком 9,73 млн. грн.

26% акцій “Нафтохіміка

Прикарпаття” володіє Фонд

державного майна, 14,319% –

Copland Industries S.A. (Бри�

танські Віргінські острови),

12% – Duvall Limited (Велика

Британія). 

ВАТ “Нафтохімік Прикар�

паття” контролює група При�

ватбанку (Дніпропетровськ).

“УКРЗАЛІЗНИЦЯ”
ВИРІВНЮЄ ТАРИФИ

Мінтрансзв'язку України

анансувало проект індексації

вантажних тарифів, що на�

правлені на вирівнювання та�

рифів на перевезення ван�

тажів у всіх видах сполучення,

включаючи експортні, імпорт�

ні та внутрішні.

Як повідомляє відомство,

заходи розроблено відповідно

до рішення уряду, оформле�

ного у вигляді окремого дору�

чення. Мета – приведення та�

рифів відповідно до вимог

СОТ, а також “недопущення

зниження доходів залізниць”.

Згідно з другою частиною

анонсу, тарифи скоректовані

в сторону найбільшого з ціно�

вих рівнів для окремих видів

перевезень. У підсумку, для

ряду вантажів закладено

підвищення тарифів.

Так, міністерство має

намір підвищити тарифи для

рудних, коксу, вугілля, нафто�

вантажів та газоконденсату,

добрив, чавуну, прокату то�

що. Залежно від номенклату�

ри вантажу та виду переве�

зення підвищення тарифів

складе діапазон +7�83%.

Зазначена ініціатива стар�

тувала у 2006 році. Саме тоді

уряд декламував міру як не�

обхідність виконання Ук�

раїною умов щодо вступу до

СОТ, а також ліквідацію дис�

балансу між тарифами на

внутрішні та зовнішньоеко�

номічні залізничні перевезен�

ня. Терміном уведення в дію

нового порядку визначено

початок наступного року.

"РЖД4Партнер"

�
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СВІТОВІ ЦІНИ

ЦІНИ НА НЕМЕТАЛІЧНІ КОПАЛИНИ, 
СІF основні порти Західної Європи, якщо не зазначено інше

станом на листопад 2007 р. ЦІНА USD/мт*
Бадделеїт, контрактні ціни, CIF основні порти Європи

Вогнетривкого/абразивного сорту 

Керамічного сорту (98% Zr2+Hf2) 

2200–2600

2800–3200

Барити

Для виробництва фарб

Білі, мікронізовані (менш ніж 20 мкм)

Мін. 99% BaSO4, постачання до Великої Британії (ф. ст.)

Мін. 95%, франко�підприємство США (USD/s.ton – за коротку тонну )

140–150

275–325

Бурильного сорту

Мелені, ОСМА/API, у біг�бегах (1,5 тонн) 

FOB, п. Турція

FOB Марокко, SG 4.22

навалом, поставка до Абердіна (ф. ст.)

немелені кускові, 

ОСМА/API, навалом, SG 4.20, FOB Мадрас

FOB Марокко

FOB Китай

API, кускові, CIF порти Мексиканської затоки

з Китаю

з Індії

95

95

60–65

50

52–53

45

(�) 95–195 (�)

125

Хімічного сорту, з Китаю, CIF порти Мексиканської затоки 85–87

Бентоніт

З підприємства у Вайомінгу (США), франко�підприємство (USD/s.ton)

Усіх сортів, неочищений, навалом, постачання залізничними

платформами

Ливарного сорту, у мішках (100 а. ф.)

36–82

55–80

FOB основні порти Європи, навалом

гігієнічний наповнювач (для тварин), 1�5 мм, (EUR)

ливарного сорту, неочищений, корабельні партії (10000 мт)

API Section 6

32–55

55–60

52–57

індійський, здрібнений, осушений, крихкий, навалом FOB Kandla

сорт OCMA/API

гігієнічний наповнювач (для тварин)

ливарного сорту

43–53

32–40

59–76

Мінерали бора та борати

Тетраборат натрію безводний, у паперових мішках по 25 кг

поставки у Велику Британію (ф. ст.)

Тетраборат натрію, декагідрат, гранульований, техн. чистоти (ф. ст.)

Тетраборат натрію, пентагідрат, гранульований, рафін. (ф. ст.)

Борна кислота, гранульована, техн. чистоти (ф. ст.)

840–900

400–450

300–350

350–400

FOB Каліфорнія, навалом

Тетраборат натрію, декагідрат, техн. чистоти

Тетраборат натрію, пентагідрат, рафін.

340–380

400–430 

Туреччина, колеманіт кусковий, 40�42% B2O3, FOB США/Японія

Латинська Америка улексит, 40% B2O3, FOB Ліма

270–290

250–300

Карбонат кальцію

крейда здрібнена (GCC), EXW Велика Британія, (ф. ст.)

дрібнодисперсний, (ф. ст.)

30–52

80–103

FOB США (USD/s.ton)

5�7 мкм

2�0,5 мкм

високої білизни для паперової промисловості (1,5 мкм)

110–160

140–290

170–180

осаджений (РСС), франко�підприємство, Велика Британія (ф. ст.)

без модифікації поверхні

з модифікованою поверхнею

320–420

320–450

FOB США (USD/s.ton)

дрібнодисперсний (0,4�1 мкм)

ультрадисперсний, з обробленою поверхнею (0,02�0,36 мкм)

250–270

375–750

Хроміт

Трансваальський, 46% Cr2O3, вологий, навалом, FOB

ПАР, хімічного сорту

ПАР, ливарного сорту

ПАР, вогнетривкого сорту

(�) 330–340 (�)

(�) 340

(�) 430

Металургійного сорту, 

ПАР, північно�західий, крихкий кусковий, 40% Cr2O3, FOB (�) 210–230 (�)

ОБ'ЄМ ІМПОРТУ
НОРВЕЗЬКОЇ

РИБОПРОДУКЦІЇ

За 10 місяців 2007 року

об'єм російського імпорту

норвезької рибопродукції та

морепродуктів сягнув рекорд�

них показників – 270,6 тис.

тонн, що на 42%, або на 104,8

тис. тонн більше, ніж за ана�

логічний період минулого ро�

ку, а у вартісному вираженні

імпорт склав 473,2 млн. USD,

що, відповідно, на 33%

більше. “Норге�Фіш” зазначає,

що середня ціна за даний

період 1 кг норвезької рибо�

продукції та морепродуктів

знизилася у порівнянні з ана�

логічним періодом минулого

року на 7% й склала 1,75 USD.

Зниженню середньої ціни

сприяло зниження експортних

цін у Норвегії на сьомгу та фо�

рель. Так, за даними Норвезь�

кого комітету з питань експор�

ту риби (НКПЕР), у вересні

2007 року середня ціна 1 кг

свіжої Норвезької сьомги з го�

ловою складала 25,83 нор�

везьких крон (4,6 USD). Це на

1,84 крони (0,18 USD) нижче

середньої експортної ціни у

серпні 2007 року та на 4,80

(0,74 USD) крони менше, ніж у

вересні 2006�го.

Середня ціна 1 кг норвезь�

кої сьомги за 9 місяців 2007

року склала 27,18 норвезьких

крон (5 USD), що на 6,53 кро�

ни (1,11 USD) менше, ніж за

аналогічний період минулого

року. А на свіжу форель за 9

місяців 2007 року середня

ціна 1 кг склала 26,46 нор�

везьких крон (4,8 USD), тобто

на 7,77 крони (1,29 USD) мен�

ше у порівнянні з аналогічним

періодом минулого року.

Падіння цін дещо пояс�

нюється ростом конкуренції та

агресивною маркетинговою й

ціновою політикою зі сторони

чілійських експортерів рибо�

продукції.

Інвестиційно�аналітична

група “Норге�Фіш” прогнозує:

враховуючи сезонні коливан�

ня та пік споживання рибопро�

дукції в IV кварталі, а також

середньомісячний темп при�

росту імпорту рибопродукції,

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

�
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у 2007 році загальний об'єм

російського імпорту рибопро�

дукції може скласти 1 тис. 200

тонн на суму 1800 млн. USD, а

об'єм імпорту норвезької ри�

бопродукції та морепродуктів

у 2007 році може сягнути 400

тис. тонн, або 700 млн. USD.

Таким чином, у 2007 році

об'єм російського імпорту ри�

бопродукції та морепродуктів

з Норвегії збільшиться на 40%

у порівнянні з 2006 роком.

“Агро Перспектива”

ЗБІЛЬШЕННЯ
ПЛАТИ 

Міністерство фінансів іні�

ціює збільшення базової нор�

мативної плати за видобуван�

ня залізної руди для збагачен�

ня на 40%, або на 0,6 грн./тон�

на до 1,5 грн./тонна.

Про це сказано в розроб�

леному Мінфіном проекті за�

кону “Про внесення змін у де�

які законодавчі акти України”.

Відповідно до законопро�

екту, Мінфін пропонує встано�

вити базову нормативну пла�

ту за одиницю погашених за�

пасів для залізної руди для

збагачення – 1,5 грн./тонна,

для марганцевої руди –

8,58 грн./тонна, титанової ру�

ди – 1,30 грн./тонна, нікелевої

й хромової руд – 4 грн./тонна.

У листопаді 2006 року Ра�

да, прийнявши Закон “Про

внесення змін у деякі законо�

давчі акти України з питань

оподаткування”, встановила

базову нормативну плату за

одиницю погашених запасів

на залізну руду для збагачен�

ня – 0,9 грн./тонна, для мар�

ганцевої руди – 7,5 грн./тонна,

титанової руди – 0,64 грн./тон�

на, нікелевої й хромової руд –

3,5 грн./тонна.

Таким чином, Мінфін про�

понує збільшити базову нор�

мативну плату за одиницю по�

гашених запасів на залізну

руду для збагачення – на 40%,

марганцеву руду – 14,4%, ти�

танову руду – 103,1%, нікеле�

ву й хромову руди – 14,3%. 

� ЦІНИ НА НЕМЕТАЛІЧНІ КОПАЛИНИ, 
СІF основні порти Західної Європи, якщо не зазначено інше

станом на листопад 2007 р. ЦІНА USD/мт*
Хроміт
Казахський, 40�41% мін. (�) 200–300 (�)

Філіппінський, вогнетривкого сорту, 40% Cr2O3, FOB 125–140 

Польовий шпат

EXW, США (USD/s.ton), навалом

Керамічного сорту 

170�200 меш (Na)

200 меш (K)

Скляного сорту 

30 меш (Na)

80 меш (K)

60–75

125

40–52

85–90

Турецький, FOB Гюллюк (Na)

неочищений, 10 мм, навалом

Мелений, 63 мкм, у мішках

Скляного сорту, 500 мкм, у мішках

22–23

75–80

70

Південноафриканський, у мішках, FOB Дурбан

Керамічного сорту

Мікронізований

112–165

205

Індійський, FOB Індія

Керамічного сорту (К), навалом

Порошкового сорту, 200 меш

25–27

70

Плавіковий шпат
Кислотного сорту, 

китайський, на базі сухої ваги,

CIF порти США у Мексиканській затоці

південноафриканський, FOB Дурбан

мексиканський, FOB Tampico

мексиканський, FOB Tampico, вміст As менш ніж 5 млн. частин

270–280

175–204

180–200

210–220

Магнезит
Грецький, сировинний, менше 3,5% Si2, 

FOB порти східного Середземномор'я (EUR) 50–55

Європейський, обпалений

Промислового сорту, CIF (ф. ст.)

Сільськогосподарського сорту (EUR)

140–270

145–160

Китайський, FOBT Китай, кусковий

Обпалений до спікання, 90% MgO

92% MgO

94�95% MgO

Обпалений, 90�92% MgО

240 (�)

175

260 (�)

150–155

Титанові мінерали

Австралійські концентрати, FOB

ільменіт, мін. 54% Ti2 

навалом 

ціни разових угод

75–85

85–105

рутил, мін. 95% Ti2

пігментного сорту, навалом

зварювального сорту, у мішках

475–500

650–700

Вермікуліт

ПАР, навалом

FOB, Роттердам

франко�підприємство, США, навалом (USD/s.ton)

160–260

170–250

Циркон (мікронізований)

CAF Азія, 99,5% до 4 мкм, в середньому

розмір часток до 0,95 мкм

CAF Азія, 87% до 2 мкм, в середньому

розмір часток до 0,95 мкм

1300–1350

1300–1350

Циркон (пісок)

FOB Австралія, навалом

преміум

стандарт

(�) 775–825 (�)

725–800

FOB США, навалом

преміум

стандарт

725–800

725–800

* – якщо не зазначено інше; 
(ф. ст.) – фунтів стерлінгів; 1 коротка тонна (s. ton)=1,1023 мт; 100 а.ф. = 453,592 кг 
За даними Industrials Minerals
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БІЛОРУСІЯ.
ВІДНОВЛЕННЯ

ІМПОРТУ М'ЯСА ТА
М'ЯСОСИРОВИНИ 

Відновлення імпорту м'яса

та м'ясосировини дозволить

стабілізувати роботу рези�

дентів білоруських ВЕЗ (вільні

економічні зони) та відновити

їхні позиції на зовнішніх рин�

ках. Таку думку висловив пер�

ший заступник генерального

директора ТОВ “Інко�Фуд” Ми�

хайло Торговцев.

“Нам це рішення практич�

но дозволить стабілізувати

роботу підприємства”, – ска�

зав М. Торговцев. “Ми будемо

працювати в конкурентоздат�

них умовах, які дозволять нам

спробувати повернути ті по�

зиції, які були втрачені”, – до�

дав він. У той же час, зазна�

чив Торговцев, “в один день

відновити втрати близько 50%

російського та українського

ринку буде неможливо, це бу�

де довга та копітка робота”.

Білорусь фактично вирі�

шила щодо відновлення імпор�

ту м'яса та м'ясосировини для

резидентів вільних еконо�

мічних зон. Імпорт буде мож�

ливий у рамках обсягів, пого�

джених з російською стороною

(12,5 тис. тонн до кінця цього

року й більше 40 тис. тонн на

2008 рік) з підприємств трьох

країн, що атестовані російсь�

кими та білоруськими вет�

спеціалістами.

З російською стороною

досягнуто домовленість, що

продукція, виготовлена з ви�

користанням сировини з

третіх країн, може бути по�

ставлена на територію РФ. 

Як зазначив М. Торгов�

цев, найближчим часом під�

приємство готується отрима�

ти частину дозволів на вве�

зення необхідної йому сиро�

вини, а саме, свинини.

“Імпорт м'ясосировини вже

розпочався, нещодавно ми

отримали першу партію шпи�

ка”, – повідомив він. Перший

заступник директора також

висловив сподівання, що в

подальшому рішення, які бу�

дуть впливати на роботу га�

лузі, “будуть попередньо

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІРУДИ Й КОНЦЕНТРАТИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ НА РИНКУ ЗАХІДНОЇ
ЄВРОПИ, USD/мт, податки сплачено, доставлено на підприємство покупця, якщо не зазначено інше

станом на 23.11.07 ЦІНА

Свинцевий концентрат
вартість переробки, 70�80% Pb, CIF 200–250

Цинкові концентрати, CIF основні порти 300–360

Титанові концентрати, FOB Австралія

Рутиловий концентрат, мін. 95% TiО2, у мішках

Рутиловий концентрат, мін. 95% TiО2, навалом

Ільменітовий концентрат, мін. 54% TiО2, навалом

600–700

450–500

75–85

Літієві руди
Петаліт, 4,2% Li2O, у мішках, FOB Durban

Сподумен, більш ніж 7,25% Li2O, CIF Європа

165–260

460–490

Танталіт (за торговий фунт вмісту Ta2O5)

25�40% Ta2O5, база 30%, макс. 0,5% U3O8 + ThO2 34–36

Вольфрамова руда (за кожний % вмісту WO3 у метричній тонні)

мін. 65% WO3, фабрика покупця 160–170

Ванадієвий концентрат (за торговий фунт) мін. 98% V2O5, CIF Європа 7,4–7,5

Циркон, FOB Австралія

Металургійного сорту, навалом 

Преміального сорту, навалом

725–800

725–800

Марганцева руда (за кожний % вмісту Mn у метричній тонні)

металургійного сорту, 48�50% Mn, макс. 0,1% P, FOB (30.11.07) 6,5–8,0

За даними Metal Bulletin

СВІТОВІ ЦІНИ НА ЗЕРНО, USD/тонна

станом на 26.11.07

НАЗВА
ЦІНА

ТЕРМІН ПОСТАВКИ
УМОВИ ПОСТАВКИ

ПШЕНИЦЯ, Futures

Пшениця, клас “В”

316,71 лист 07

330,12 січ 08

337,85 бер 08

344,56 трав 08

Лондонська міжнародна біржа

фінансових ф'ючерсів та

опціонів (LIFFE)

Пшениця, що може поставлятися: 

М'яка червонозерна №2

Тверда червонозерна озима №2

Темна північна яра №2

Північна яра №2

304,06 груд 07

311,68 бер 08

307,00 трав 08

262,17 лип 08

Чиказький комітет з торгівлі

(Чиказька біржа (СВОТ)

Пшениця, що може поставлятися:

CWRS

CWRW

CWES

CPSR

CER

182,00 груд 07

184,50 бер 08

190,50 трав 08

Вінніпезька товарна біржа 

Борошномельна пшениця

343,89 січ 08

344,26 бер 08

345,38 трав 08

285,64 серп

Лондонська міжнародна біржа

фінансових ф'ючерсів та

опціонів (LIFFE)

КУКУРУДЗА, Futures

Жовтозерна №2

150,88 груд 07

157,67  бер 08

161,61 трав 08

165,25 лип 08

Чиказький комітет з торгівлі

(Чиказька біржа (СВОТ)

ЯЧМІНЬ ФУРАЖНИЙ, Futures

Ячмінь фуражний

177,00 груд 07

191,00 бер 08

198,50 трав 08

Вінніпезька товарна біржа 

РИС, Physicals

Таїландський, довгозерний, сорт “В” 345,00 FОВ Таіланд

БОБИ, Physicals

“Black Eye” 1341,10 CIF Велика Британія

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

�
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аналізуватися й добре прора�

ховуватися”.

“Інко�Фуд” спеціалізується

на переробці м'яса, вироб�

ництві ковбасних виробів,

м'ясних делікатесів, напівфаб�

рикатів швидкого приготуван�

ня, м'ясних консервів. Асорти�

мент продукції, що випус�

кається, перевищує 250 най�

менувань в 25 асортиментних

групах. 

Потужності підприємства

складають 4 тис. тонн м'ясної

продукції за місяць. Проектні

потужності заводу є найвищи�

ми серед м'ясопереробних

підприємств республіки.

interfax.by 

ЕСТОНІЯ.
ІНВЕСТИЦІЇ В

ВИРОБНИЦТВО
М'ЯСА ТА

РОЗВЕДЕННЯ
ХУДОБИ

Atria, дочірнім підприємст�

вом якого є м'ясокомбінат у

місті Валга, інвестує в цьому

році в виробництво м'яса та

розведення худоби 120 млн.

крон.

За словами нового дирек�

тора Atria Baltic Кадрі Керккее,

у цьому році на розведення

худоби на півдні Естонії буде

виділено 80 млн. та 40 млн.

крон на оновлення галузі ви�

робництва м'яса. Головна

відмінність Валгаського м'ясо�

комбінату полягає саме в роз�

веденні тварин.

Головною перевагою Atria,

перш за все, є близькість

місць розведення тварин та

сучасної бійні тварин, оскільки

це сприяє зниженню ризиків

через коливання ціни та підви�

щує якість продукту. “Безу�

мовно, велику перевагу перед

конкурентами дає наш довго�

строковий досвід роботи”, –

запевняє новий директор з

продажів концерну Atria Baltic

Веймо Бейлман.

За словами Керккее, нині

підприємство більше концен�

трується на розвитку логісти�

ки та купівлі пакувальної лінії.

meatinfo.ru

� СВІТОВІ ЦІНИ НА ОЛІЙНІ ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ, USD/тонна

станом на 26.11.07

НАЗВА
ЦІНА

ТЕРМІН ПОСТАВКИ
УМОВИ ПОСТАВКИ

РІПАК ТА ПРОДУКТИ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ
Futures

Ріпак

467,10 січ 08

478,00 бер 08

487,00 трав 08

494,40 лип 08

Вінніпезька товарна біржа 

Ріпак 

584,28 лют 08

589,10 трав 08

569,81 серп 08

578,72 лист 08

Лондонська міжнародна біржа

фінансових ф'ючерсів та

опціонів (LIFFE)

Physicals

Ріпакова олія, сира  1423,63 FOB Роттердам  

СОЯ ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ
Futures

Соєві боби, США

402,99 січ 08

408,87 бер 08

410,98  трав 08

412,45 лип 08 

Чиказький комітет з торгівлі

(Чиказька біржа (СВОТ)

Physicals

Соєві боби, США, №2 482,10 лист 07 CIF Роттердам

Futures

Соєва олія, США 

1025,38 груд 07

1036,18 січ 08

1047,42 бер 08

1052,49 трав 08

Чиказький комітет з торгівлі

(Чиказька біржа (СВОТ) 

Physicals

Соєва олія, сира 
1196,02 січ 08/бер 08 

1194,53 квіт 08 /чер 08 
Ex�mill FOB Нідерланди

ПАЛЬМОВА ОЛІЯ ТА ПРОДУКТИ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ
Physicals

Пальмова олія, сира, Малайзія 
967,50 груд 07

975,00 січ 08/бер 08
СІF Роттердам 

Пальмова олія, рафінована,

дезодорована, відбілена, Малайзія 
922,50 січ 08/бер 08 FOB Малайзія 

Пальмовий стеарин, рафінований,

відбілений, дезодорований, Малайзія 
915,00 груд 07 FOB Малайзія 

КОКОСОВА ОЛІЯ
Physicals

Кокосова олія, сира, Філіппіни/Індонезія 
1170,00 груд 07/січ 08

1170,00 січ 08/лют 08 
CIF Роттердам

БАВОВНИКОВА ОЛІЯ
Physicals

Бавовникова олія, сира, США 

734,00 груд 06

741,00 січ 07

746,00 лют 07 

FOB Мексиканська затока

КУКУРУДЗЯНА ОЛІЯ
Physicals

Кукурудзяна олія, сира, США 1344,83 FOB Середній Захід

Кукурудзяна олія, рафінована, США 1543,24 FOB Середній Захід

АРАХІСОВА ОЛІЯ
Physicals

Арахісова олія будь�якого походження,

рафінована, відбілена, дезодорована 
1600,00 лист 07 CIF Роттердам

РИЦИНОВА ОЛІЯ
Physicals

Рицинова олія, будь�якого походження 1335,00 лист 07 Ex�tank Роттердам
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СВІТОВІ ЦІНИ

ЦІНИ НА ТОВАРИ ЦУКРОВОГО КОМПЛЕКСУ, USD/тонна

станом на 26.11.07

ТОВАР УМОВИ ПРОДАЖУ
ЦІНА, 

ТЕРМІН ПОСТАВКИ

Futures

Цукор�сирець, контракт №11 
Нью Йоркська Біржа Торгівлі

(NYBOT), FOB

215,61 бер 08

222,23 трав 08

225,53 лип 08

Physicals 

Цукор�сирець, контракт №7 Велика Британія, CIF –

Futures 

Цукор білий 

Лондонська міжнародна біржа

фінансових ф'ючерсів та

опціонів (LIFFE) 

286,50 бер 08

291,00 трав 08

294,50 серп 08

Physicals 
Цукор білий, контракт №5 Північна Європа, FOB, спот –

Меляса, тростинна  CIF північноєвропейські порти 159,37

Меляса, бурякова  CIF північноєвропейські порти 168,27

ІРАН. ЗБІЛЬШЕННЯ
СПОЖИВАННЯ

ОВОЧІВ ТА
КАРТОПЛІ

Заступник міністра сільсь�

когосподарського джихаду з

виробництва рослинної про�

дукції Мохаммед Реза Джа�

хансуз у ході заходів у зв'язку

зі збиранням другого врожаю

картоплі, який у цьому році

уперше був удалим в Ірані у

зоні з відносно холодним

кліматом, заявив, що в ІРІ ви�

роблено 4,6 млн. тонн кар�

топлі. У наступному році,

згідно із планами, цей показ�

ник буде доведено до 5 млн.

тонн.

За словами Джахансуза, у

цьому році після збору першо�

го врожаю наприкінці червня –

на початку липня у провінції

Ардебіль картоплю було ви�

саджено вдруге на площі 100

га. Результати виявилися хо�

рошими, й у наступні роки

площі під другий врожай кар�

топлі будуть збільшені.

Щодо споживання зелені

та свіжих овочів, то М. Джахан�

суз зазначив, що в Ірані спожи�

вається 260 кг зелені та свіжих

овочів й у середньому близько

40�45 кг картоплі за рік на ду�

шу населення. На майбутнє

планується збільшення цього

показника до 350 кг. 

Джахансуз зазначив, що

деякі продукти, що шкодять

здоров'ю, споживаються в

Ірані у дуже великій кількості.

Наприклад, середнє спожи�

вання цукру в світі складає 19�

20 кг на душу населення, в

Ірані ж, на жаль, споживання

цього продукту знаходиться

на рівні 29�30 кг. 

“Агро Перспектива”

ЦИФРИ • ФАКТИ • КОМЕНТАРІ

ЦІНИ НА ГОРІХИ, USD/тонна

станом на 26.11.07

ТОВАР
ЦІНА

ТЕРМІН ПОСТАВКИ
УМОВИ ПРОДАЖУ

МИГДАЛЬ, Physicals 

Сорт 23/25, виробництва США 6600,00 CIF основні європейські порти

ГРЕЦЬКІ ГОРІХИ, Physicals

Половинки світло�янтарні, 

виробництва Індії
– Ex�store Велика Британія

КЕШ'Ю, Physicals

Сорт 240s, виробництва Індії 6834,00 CIF Велика Британія

АРАХІС, Physicals

Сорт “Runners 40/50”, 

виробництва CША
–

CIF порти Північно�Західної

Європи

ЦІНИ НА КАВУ, КАКАО, USD/тонна

станом на 26.11.07

ТОВАР УМОВИ ПРОДАЖУ ЦІНА

Physicals

Кава, арабіка Ex�dock Бремен/Гамбург, спот 2931,72

Кава, робуста Ex�dock Гавр/Марсель, спот 1992,11

Какао�боби виробництва Малайзії Ex�dock США, спот 1954,00

Какао терте виробництва Еквадор Ex�dock США, спот 3440,00

Какао�масло, чисте, африканський тип Ex�dock США, спот 5703,00

СВІТОВІ ЦІНИ НА ОЛІЙНІ ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ, USD/тонна

станом на 26.11.07

НАЗВА
ЦІНА

ТЕРМІН ПОСТАВКИ
УМОВИ ПОСТАВКИ

РИБ'ЯЧИЙ ЖИР, Physicals

Риб'ячий жир, сирий 810,00 CIF Роттердам

Риб'яче борошно, 65% протеїну, Перу – CIF Велика Британія

МАСЛИНОВА ОЛІЯ, Physicals

Маслинова олія виробництва країн ЄС,

нефасована, “extra virgin”, жирних

кислот менш ніж 0,8%

4675,28 Ex�tank Велика Британія



Украина имеет мощную минерально�

сырьевую базу и относится к крупней�

шим минерально�ресурсным государст�

вам мира. На ее территории выявлено

более 20 тысяч месторождений и рудо�

проявлений, которые представлены 97

видами полезных ископаемых. Разведа�

но около 8 тысяч месторождений, поло�

вина из которых разрабатываются. Наи�

большее значение имеют железные, мар�

ганцевые, урановые руды, уголь, газ,

нефть и конденсат, титан, циркон, као�

лин, графит, нерудное сырье, облицовоч�

ный камень, минеральные воды.

Минерально�сырьевой комплекс в на�

чале 90 годов обеспечивал 23�25% вало�

вого национального дохода и треть ва�

лютных поступлений от экспорта. С добы�

чей и использованием полезных ископае�

мых было связано 48% промышленного

потенциала страны и до 20% ее трудовых

ресурсов, работало около 400 шахт, 1100

карьеров, десятки горно�обогатительных

комбинатов, нефте� и газодобывающих

комплексов. Годовой выпуск продукции

горнодобывающего комплекса в 1990 го�

ду составлял 20,1 млрд. USD.

В настоящее время с минеральными

ресурсами и продуктами их переработки

связано 42% ВВП и 60% валютных посту�

плений от экспорта.

Приблизительная стоимость разве�

данных запасов основных видов полез�

ных ископаемых превышает 7,5 трлн.

USD. Стоимость разведанных запасов из

расчета на душу населения Украины со�

ставляет около 150 тыс. USD.

Ряд полезных ископаемых Украины

представлен уникальными месторожде�

ниями качественного сырья в достаточно

благоприятных условиях для создания

горнопромышленных комплексов. В Ук�

раине в значительных объемах ведется

добыча каолина (18% мирового уровня),

марганцевых (10%) и железных (4%) руд,

урана, титана, циркония, германия, гра�

фита (4%), а также брома, охры, нерудно�

го металлургического сырья (кварцитов,

флюсовых известняков и доломитов), хи�

мического сырья (самородной серы, ка�

менных и калийных солей), облицовочно�

го камня (гранитов, габбро, лабрадори�

тов), стекольных песков.

Из недр Украины добывается углево�

дородное сырье, бурый уголь, торф, це�

ментное сырье, тугоплавкие и жаропроч�

ные глины, сырье для

изготовления строи�

тельных материалов,

драгоценные и поделоч�

ные камни, пьезокварц,

разнообразные мине�

ральные воды. В неболь�

ших объемах добывают�

ся никелевые руды, зо�

лото, скандий, гафний,

янтарь, цеолиты, фос�

фатное сырье.

Выявлены и изучены

месторождения нетради�

ционных для Украины по�

лезных ископаемых – бе�

риллия, ниобия и танта�

ла, редких земель, меди,

свинца, цинка, молибде�

на, плавикового шпата,

апатита, горючих слан�

цев, бишофита.

За последние годы

подтверждены реальные

возможности относитель�

но дальнейшего роста за�

пасов углеводородов, от�

крытие и освоение новых

для Украины месторожде�

ний полезных ископае�

мых – золота, хрома, ме�

ди, свинца, цинка, молиб�

дена, редких металлов, редких земель.

В последнее время доказана возмож�

ность использования техногенных место�

рождений для получения цветных, редких

и благородных металлов, разного рода

неметаллического сырья.

Обозначенный мощный минерально�

ресурсный потенциал Украины не являет�

ся случайным. Работами последних лет

доказано, что Украина представляет со�

бой уникальный геологический регион

мира, формирование которого происхо�

дило на протяжении 3,7 млрд. лет. Ее

строение характеризуется большим раз�

нообразием геологических структур и

геодинамических условий их развития,

геологических и рудных формаций. На

территории Украины сходятся почти все

основные геологические структуры Евро�

пейского континента: Западно� и Восточ�

но�Европейская, Центрально�Евроазий�

ская платформы, Альпийско�Карпатская

и Крымско�Кавказская складчатые систе�

мы, большие осадочные прогибы (Днеп�

ровско�Донецкий) и бассейны (Азово�

Черноморский). Поэтому Украину можно

считать своеобразным геологическим

центром Европы.

Особое положение в геологическом

строении Украины занимает Украинский

щит – наидревнейшая докембрийская

геологическая структура, которая являет�

ся составной частью Восточно�Европей�

ской платформы. За многовековую эво�

люцию проявилось больше семи продук�

тивных металлогенических импульсов,

обеспечивших формирование большого

количества мощных месторождений. На

более поздних этапах реювинации или ак�

тивизации щита возникли месторождения

цветных и редких металлов. Именно по�

этому данному региону присуще большое

разнообразие и богатство полезных иско�

паемых. Здесь находятся и одни из самых

мощных в мире месторождения железных

и марганцевых руд, которые разрабаты�

ваются уже более 100 лет, найденные уже

в современный период значительные
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МИНЕРАЛЬНО�РЕСУРСНОЙ БАЗЫ УКРАИНЫ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГМК
(по материалам конференции: “Сырьевая база металлургического комплекса: состояние и перспективы”, 
состоявшейся 18.10.2007 года)

Руды черных металлов Украины

Редкие металлы Украины
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месторождения титановых, цирконовых и

урановых руд, которые активно осваива�

ются. Особое значение имеют месторо�

ждения редких металлов и редкоземель�

ных элементов. Уже выявлены уникаль�

ное Пержанское месторождения берил�

лия в Житомирской области, крупное

Азовское месторождение редких земель

в Донецкой области, Полоховское и Стан�

коватское месторождения лития в Киро�

воградской области.

Одним из новых достижений украин�

ских геологов в последние годы было вы�

явление золотоносности Украины и от�

крытие промышленных золоторудных ме�

сторождений: Мужиевского, Сауляк – в

Карпатах; Бобриковского – в Донбассе;

Сергеевского, Майского, Клинцовского –

в границах Украинского щита. Уже начата

эксплуатация первых золоторудных ме�

сторождений: Мужиевского, Сауляк, Боб�

риковского.

Рассмотрим более детально положе�

ние дел по базовым видам полезных ис�

копаемых.

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ
Украина является крупной минераль�

но�сырьевой базой железных руд, кото�

рая представлена 80 месторождениями,

30 из которых эксплуатируется (58% раз�

веданных запасов). Общие запасы же�

лезных руд достигают более 30 млрд.

тонн, что составляет около 6% мировых

запасов и 30% запасов стран СНГ. Бога�

тые железные руды и железистые квар�

циты добываются на месторождениях

Криворожского, Кременчугского и Бело�

зерского железорудных бассейнов, до

1992 года разрабатывались также “табач�

ные” руды Керченского бассейна. В це�

лом, железные руды представлены тремя

основными типами: богатыми мартитовы�

ми, железистыми кварцитами и бурыми

железняками.

В период максимального развития

железорудной промышленности Украины

добывалось 126,4 млн. тонн железных

руд (1978 год), что обеспечивало 14% ми�

ровой и 43% союзной добычи товарной

железной руды.

В 1990�1999 годах добыча железных

руд упала до 50�53 млн. тонн, в 2004�м

она повысилась до 63 млн. тонн, а в 2006

году было добыто 73 млн. тонн руды.

В настоящее время железные руды

Украины добывают 10 горнодобывающих

предприятий, из них шесть разрабатыва�

ют железистые кварциты и четыре – бога�

тые руды.

Основные проблемы:
•  разрабатываемые месторождения

пригодны, в основном, для обеспечения

традиционной доменной металлургии и

не соответствуют современным требова�

ниям порошковой и электрометаллургии;

•  наметился дефицит железорудного

сырья – 5�7 млн. тонн руды в год;

•  усложнение горно�геологических ус�

ловий разработки месторождений: карье�

ры до 350 м, шахты – до 1300 м. Это вы�

зывает рост себестоимости добычи руд

(20�25 грн./тонна);

•  снижение качества железных руд и

концентратов (украинский концентрат –

62�65% Fe, бразильский – 67%);

•  геоэкологические последствия: за

125 лет разработки железорудных место�

рождений переработано 17�20 км3 горных

пород, общей массой 510 млрд. тонн;

•  дисбаланс отношений между постав�

щиками и потребителями железных руд.

В современный период определяю�

щей тенденцией развития железорудной

минерально�сырьевой базы мира являет�

ся переориентация на обеспечение по�

требностей качественной (бездоменной)

металлургии. Металлургические произ�

водства индустриально развитых стран

ориентируются, прежде всего, на непо�

средственное восстановление железа,

минуя доменный процесс. Поэтому, ос�

новной задачей является обеспечение

железодобывающей промышленности

высококачественным минеральным сырь�

ем, пригодным для качественной метал�

лургии. Это возможно как за счет развед�

ки и введения в эксплуатацию новых ме�

сторождений, так и за счет совершенст�

вования технологии разработки дейст�

вующих объектов.

Баланс имеющихся запасов перегру�

жен нерентабельными в ближайшем буду�

щем ресурсами, что требует его переоцен�

ки в направлении улучшения качества руд.

Определение экономической ценно�

сти промышленных запасов особенно для

их сравнительной оценки нуждается в

уточнении геологической информации пу�

тем проведения геолого�структурного и

минералого�технологического картирова�

ния железорудных месторождений с при�

менением современных геоинформаци�

онных технологий.

Разработана методика такого карти�

рования, и она уже проводится в Кривбас�

се по заказу заинтересованных комбина�

тов, что дает хорошие результаты.

Следует отметить, что значительную

часть железорудных концентратов можно

получить из техногенных отходов обога�

щения Кривбасса. Так, по предваритель�

ным оценкам, на 8 хвостохранилищах

можно переработать около 300 млн. тонн

хвостов обогащения с содержанием в них

Feмагн.=8�13% и получить при этом

60 млн. тонн концентрата с содержанием

Feмагн.=65%. При этом себестоимость вто�

ричной переработки железосодержащих

хвостов на 30�40% дешевле добычи и пере�

работки коренных железных руд. Перера�

ботка концентратов уже начата на ЦГОК.

Увеличение добычи железистых руд в

Кривбассе возможно также за счет раз�

работанного комплексного открыто�по�

здемного способа разработки железных

руд. Внедрение этого способа на карьере

№1 ЦГОКа обеспечило увеличение объе�

ма добычи кварцитов на 1,2 млн. тонн в

год, при этом предотвращено закрытие

карьера и решена социальная проблема –

при росте производства добычи не потре�

бовалось дополнительного изъятия пло�

дородных земель. Такой подход может

быть приемлем на ЮГОКе и других ком�

бинатах.

МАРГАНЦЕВЫЕ РУДЫ
По уровню разведанных запасов мар�

ганцевых руд и производству марганце�

ворудной и ферросплавной продукции Ук�

раина занимает первое место. За послед�

ние годы увеличились запасы Никополь�

ского марганцеворудного бассейна и

Большетокмакского месторождения. Раз�

веданные запасы составляют 2,26 млрд.

тонн, в том числе окисные руды –

0,6 млрд. тонн. Основная часть руд (77%)

относится к карбонатному типу, для кото�

рых необходимы более эффективные и

дешевые технологии. Это основная про�

блема дальнейшего развития бассейна.

Важнейшей задачей является обеспе�

чение химической промышленности пе�

роксидными высококачественными кон�

центратами, которые ранее завозились из

Грузии. Эта задача может быть решена за

счет подготовки и ускоренного освоения

нового – Федоровского – месторождения

с более высококачественными рудами, в

составе которых большая их часть (98%)

представлена оксидными и смешанными

карбонатно�оксидными рудами.

Необходима общая геолого�экономиче�

ская и геолого�технологическая переоцен�

ка марганцевых месторождений для обес�

печения более рационального использова�

ния его мощного минерально�ресурсного

потенциала. Определенным дисбалансом

являются возникшие разногласия между

добывающими организациями, в частности

Марганецким и Орджоникидзевским

ГОКами и перерабатывающими предпри�

ятиями (Никопольский завод ферроспла�

вов) в отношении использования украин�

ского сырья или его импорта.

Большой интерес представляют тех�

ногенные месторождения марганца. В

техногенных отходах ГОКов сосредоточе�

но около 180 млн. тонн рудной массы с со�

держанием марганца 8�18% (в среднем

12�13%). Дополнительным вторичным ис�

точником марганца могут служить также

шлаки производства ферромарганца, ко�

торые содержат 14�19% его окислов.

Необходимы геолого�технологическая

и геолого�экономическая оценки этих ре�

сурсов и вовлечение их в переработку.
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Следует еще раз обратить внимание

на значительный потенциал получения ря�

да дефицитных минеральных компонен�

тов из вторичных отходов, которых на тер�

ритории Украины накопилось уже почти

30 млрд. тонн. Этот вопрос обсуждался на

парламентских слушаниях в Верховной

Раде. Принято решение о резком усиле�

нии работ с утилизацией техногенных от�

ходов, что имеет как чрезвычайное эколо�

гическое, так и экономическое значение.

В индустриальных странах мира

(США, Япония, Франция, Германия) во�

просу утилизации промышленных отхо�

дов уделяется первостепенное значение,

в результате чего уровень использования

отходов не опускается ниже 65% и дости�

гает 80%. В Украине этот уровень лишь

недавно достиг 15%.

Зарубежный опыт показывает, что

оценка и отработка техногенных место�

рождений по сравнению с месторожде�

ниями природных руд обходятся дешевле

в 5�15 раз.

В результате выполненных прогнозно�

поисковых исследований выделено

16 первоочередных предприятий с рудо�

перспективными отходами, в которых

выявлено в промышленных концентра�

циях 36 видов цветных, черных, редких,

редкоземельных и драгоценных метал�

лов. Прежде всего, это железо, марга�

нец, алюминий, титан, цирконий, медь,

никель, свинец, цинк, литий, редкие зем�

ли, ванадий, галлий, скандий и др. Ори�

ентировочная стоимость потенциальных

ресурсов техногенных отходов составля�

ет 5 млрд. USD.

К первоочередным объектам вторич�

ных ресурсов можно отнести следующие

предприятия: Николаевский глиноземный

завод, Запорожский титано�магниевый

комбинат, Крымское п/о “Титан”, Констан�

тиновский завод “Укрцинк”, Криворожские

ГОКи, Никитовский ртутный комбинат,

Побужский никелевый завод, Никополь�

ский завод ферросплавов, Турбовский

каолиновый завод, Винницкое п/о “Хим�

пром”, Артемовский завод цветных метал�

лов, Донецкий химико�металлургический

завод (ныне ХМФ), Сумское п/о “Хим�

пром”, Свердловский завод чистых метал�

лов, Запорожский алюминиевый комби�

нат, п/о “Харьковвторцветмет”, п/о “Донец�

квторцветмет”, отходы ТЭС и др.

На ряде из названных объектов уже

начата отработка техногенных отходов.

Важной задачей является совершен�

ствование структуры недропользования

за счет добычи и использования новых

видов сырья, в основном цветных и ред�

ких металлов, для получения современ�

ных конкурентоспособных материалов и

одновременно снижение экологических

нагрузок на окружающую среду за счет

сокращения объемов высокотоннажного

производства.

Таким образом, природный минераль�

но�ресурсный потенциал Украины при его

рациональном использовании позволяет

почти полностью обеспечить собствен�

ным сырьем текущие потребности горно�

металлургического комплекса Украины и

его развитие на перспективу.

Л. ГАЛЕЦКИЙ, 

Институт геологических наук НАН Украины

РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО�СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
ТИТАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 
(по материалам конференции: “Сырьевая база металлургического комплекса: состояние и перспективы”, 
состоявшейся 18.10.2007 года)

Объектами мировой торговли в об�

ласти титановых материалов являются

титановые концентраты разного состава

(ильменитовый, рутиловый, лейкоксено�

вый, анатазовый), титановые шлаки с

разным содержанием TiО2, синтетиче�

ский рутил, ферротитан, пигментная дву�

окись титана, губчатый титан, металличе�

ский титан и изделия из него.

Рынок титана испытывает значитель�

ные колебания цен, которые зависят от

различных факторов. В этом году про�

изошло некоторое падение цен в связи с

выбросом на рынки более дешевого авиа�

ционного лома из ряда стран, а также в

связи с наличием значительных запасов

металла на складах ВСМПО�АВИСМА.

Кроме того, активную роль играет на

мировом рынке титана Китай. Производ�

ство титановой губки в КНР в 2006 году

выросло на 89% по сравнению с 2005 го�

дом (до 18037 тонн), а производство тита�

новых слитков за этот же период – на

36% (до 22,12 тыс. тонн). Примерно на од�

ном уровне держатся цены на феррова�

надий. Ванадий является сопутствующим

компонентом в ряде титановых месторож�

дений, поэтому проблему производства

титана и ванадия следует рассматривать

совместно.

Однако при

всех колебаниях

цен титановый

бизнес остается

одним из самых

прибыльных в ми�

ре. Это связано с

тем, что в мире

осуществляются

крупномасштаб�

ные проекты в об�

ласти авиацион�

ного машино�

строения. Учиты�

вая широкие об�

ласти применения

титана в различ�

ных отраслях про�

изводства, ускоренный рост мировой эко�

номики вызывает повышенное потребле�

ния титана и изделий из него. Так, импорт

металлического титана в 2005�2006 годах

направлялся в Великобританию, США,

Японию, Германию, Францию, Китай,

Италию, Тайвань, Южную Корею (83%

всего мирового импорта). Эти же страны

характеризуются наивысшими темпами

экономического роста и произведенного

ВВП. Экономический рост стимулирует

развитие современных технологий, не по�

следнее место среди которых занимают

технологии по переработке титановых руд

и получения готовых изделий из титана.

Доля Украины в мировом экспорте ти�

тановых концентратов составляет 8%, в

экспорте титана – 6%.

Украина имеет полный цикл титана от

добычи к производству готовой продук�

ции. Однако номенклатура этой продук�

ции все еще остается ограниченной, пре�

обладает производство губчатого титана,

отсутствуют мощности литья и проката,

Титан�цирконовые россыпи Украины



мало выпускается сложных технических

изделий из титана. Все это приводит к то�

му, что рынок титана Украины сильно за�

висит от внешних факторов.

Лидером по производству титана счи�

тается Запорожский титано�магниевый

комбинат, который к распаду СССР вы�

пускал 18 тыс. тонн титановой губки, или

20% всего производства титана Совет�

ского Союза. После кризиса 90�х годов

производство губчатого титана было вос�

становлено по старой технологии. Мощ�

ность этого предприятия составляет до 20

тыс. тонн губчатого титана, при этом

большая часть его поступает на внешние

рынки. Потребителями губки на внутрен�

нем рынке является авиакосмическая от�

расль и химическое машиностроение, во�

енно�промышленный комплекс. Дальней�

ший спрос на титан будет определяться

развитием машиностроения в Украине.

Потребление двуокиси титана в мире в

2006 году составило 4600 тыс. тонн, в т.ч.

5% использовалось в производстве лако�

красочных материалов, 23% – для пласт�

масс, 10% – для бумажной промышленно�

сти, 9% – в других отраслях промышленно�

сти. Согласно прогнозам компании Tronox,

спрос на двуокись титана возрастет в 2008

году на 3�4%. В 2008�2012 годах, по оцен�

кам ряда специалистов, потребность в ди�

оксиде титана будет расти ежегодно на

2,8%, а поставки – на 1,9%.

В связи со строительством новых

предприятий в Китае и борьбой между но�

выми и старыми производителями, дол�

гое время цены на диоксид титана остава�

лись стабильными. Однако в связи с по�

дорожанием энергоносителей и экологи�

ческими проблемами на китайских заво�

дах, ожидается повышение цен на дву�

окись титана до 250 USD/тонна.

Производителями пигментной двуоки�

си титана в Украине является Сумское ВО

“Химпром” и Крымское ВО “Титан” сум�

марной мощностью 120 тыс. тонн/год. За

июнь 2005 года производство пигментной

двуокиси титана достигало 11,1 тыс. тонн.

Однако проблемой остается повышение

качества продукции. Кроме того, следует

учитывать наступление азиатских конку�

рентов. Активно строятся заводы по вы�

пуску двуокиси титана в Китае и Индии.

Значительное влияние на мировой ры�

нок титана будет оказывать и Африка, где

началась добыча руды на месторождении

Топиуто. Это месторождение может обес�

печить 6% мировых потребностей в тита�

новой руде. Плановый объем добычи на

этом месторождении составит 800 тыс.

тонн ильменита и 21 тыс. тонн рутила.

В 2006 году экспорт титансодержащих

концентратов из Украины увеличился по

сравнению с 2005 годом на 3,5%, или на

11,09 тыс. тонн, составив 330,93 тыс. тонн

на сумму 62,98 млн. USD. В январе�апре�

ле 2007 года экспорт ти�

тансодержащих концен�

тратов по сравнению с ян�

варем�апрелем 2006�го

увеличился на 8,8%, или на

9,12 тыс. тонн, составив

113,09 тыс. тонн на 22,43

млн. USD.

В апреле 2007 года экс�

порт титансодержащих

концентратов составил

28,09 тыс. тонн на 5,72

млн. USD, Украина экспор�

тировала концентрат пре�

имущественно в Россию,

Чехию и США.

Интерес для украин�

ских производителей ме�

таллического титана и по�

рошка представляет рынок Японии. Им�

порт этой продукции в Японию остается

низким. В январе�феврале 2007 года

японский импорт из Украины составил

всего 77 тонн, а из Китая – в 2,5 раз боль�

ше. Наблюдается рост потребления тита�

на на азиатском и других рынках в связи

с осуществлением широкомасштабных

проектов в авиастроении и освоением

космоса, а также с развитием потребно�

стей энергетики в титановых изделиях. 

В Украине созданная мощная мине�

рально�сырьевая база титана. Выявлен�

ные 40 месторождений, среди которых

2 уникальных, 12 крупных и 10 средних.

12 месторождений детально разведаны и

переданы промышленности, 6 месторож�

дений разрабатывается. 

Основу сырьевой базы титана Украи�

ны составляют месторождения трех гео�

лого�промышленных типов: 

1. Ильменитовые и комплексные ру�

тил�ильменит�цирконовые россыпи; 

2. Коренные магматические месторо�

ждения комплексных апатит�ильменито�

вых руд в габбро�норитах; 

3. Экзогенные (остаточные) месторо�

ждения выветривания основных титано�

содержащих пород.

Относительно последних, следует от�

метить, что они требуют разработки тех�

нологии обогащения. Это также касается

и некоторых россыпей, в составе которых

преобладают глинистые и тонкозерни�

стые разновидности пород. Сегодня су�

ществуют пути решения этой проблемы: 

•  использование для быстрой подго�

товки руды шаровых мельниц, разработ�

ка самобалансирующейюся схемы отмыв�

ки за счет постоянного уровня воды с оп�

ределением оптимального соотношения

жидкой и твердой составляющих в рас�

творе, как это осуществлено в Казахста�

не по схеме, разработанной ВНИИцвет�

метом (Усть�Каменогорск);

•  использование сухого способа обо�

гащения на ряде российских предпри�

ятий, который позволяет существенно

снизить себестоимость переработки гор�

ной массы за счет отказа от использова�

ния воды и флотореагентов. 

Уровень потенциальных ресурсов ти�

тана и мощностей производства ильмени�

товых концентратов оценивается в 20% от

мирового баланса. В бывшем Союзе час�

тица Украины в производстве ильменито�

вых концентратов составила 90%. Сейчас

эти позиции могут быть утрачены, по�

скольку финансовые вливания наиболее

мощных компаний направляются для ос�

воения других объектов в разных странах

мира. 

В последнее время россыпи титана

исчерпываются, и стоит вопрос о допол�

нении традиционных объектов новыми –

коренными месторождениями. Их освое�

ние – большая проблема, поскольку они

связаны с расслоенными интрузиями. К

таким месторождениям принадлежат

Стремигородское, Федоровское и ряд

других в пределах Коростенского и Кор�

сунь�Новомиргородского плутонов.

Колебание содержания ильменита и

титаномагнетита связаны с термодинами�

ческими условиями и проявлениями виб�

рационной тектоники. В этих интрузиях

наблюдается скрытая, ритмическая слои�

стость, которая требует других методов

опробования и разработки месторожде�

ний. Наиболее оптимальным вариантом

отработки некоторых из них является от�

крыто�подземный способ. Кроме того,

они содержат обычно много ценных со�

путствующих компонентов – скандий, ва�

надий, апатит, редкие металлы и плати�

ноиды. Эти металлы представляют боль�

шой интерес для современной промыш�

ленности. Ванадий является одной из луч�

ших стальных лигатур. Использование

этого металла в производстве стали по�

зволяет заменить в некоторых случаях

вольфрам, ниобий и никель. Добавки ва�

надия позволяют получать широкую но�

менклатуру сталей и сплавов, прежде
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всего износостойких, жаропрочных, не�

ржавеющих, конструкционных и других.

Рынок ванадия будет расширяться в связи

с увеличением производства сталей, осо�

бенно специального назначения, в связи с

ростом цен на все виды лигатур и сокра�

щением производства этого металла в

Австралии, ЮАР и других странах. Значи�

тельные запасы ванадия имеет Россия.

Путем решения данной проблемы яв�

ляется построение многофакторных объ�

емных блочных моделей, которые будут

способствовать комплексному освоению

месторождений. Требуется переоценка

минерально�ресурсного потенциала тита�

новой промышленности Украины. Она бу�

дет способствовать, как показывает опыт

России, увеличению активных запасов

титановых руд. Кроме того, следует под�

ходить к освоению этих месторождений с

региональных позиций – они являются со�

ставляющими некоторых горнопромыш�

ленных районов Украины.

В перспективе необходимо создание

вертикально интегрированной титановой

компании по типу японской “Sumitomo

Corporation”, которая объединяет произ�

водство стали и сплавов, цветных метал�

лов, удобрений и химической продукции,

машиностроения и другие направления,

является одним из лидеров мирового ти�

танового рынка.

Интересным примером создания вер�

тикали в титановом производстве являет�

ся корпорация ВСМПО�АВИСМА, на базе

которой в России создается “Титановая

долина”. Подобный проект необходимо

осуществить в Украине, разработав пред�

варительно программу “Титан Украины”,

что позволило б нашей стране занять

достойное место среди ведущих титано�

вых государств мира.

Е. РЕМЕЗОВА, 

Институт геологических наук НАН Украины

ИМПОРТ

По предварительным данным, в рамках субпозиций ТН ВЭД

270111; 270112; 270119 в июле 2007 года в Украину было импор�

тировано порядка 1081 тыс. тонн угля, а именно:

•  субпозиция ТН ВЭД 270112 (1013 тыс. тонн, или 94%);

•  субпозиция ТН ВЭД 270119 (60 тыс. тонн, или 6%);

•  субпозиция ТН ВЭД 270111 (8 тыс. тонн, или 1%).

В рамках субпозиции ТН ВЭД 270112 было импортировано

1013 тыс. тонн угля, из которых, по нашему мнению, коксующе�

гося угля было поставлено 1013 тыс. тонн, что на 40% больше

объемов поставок июля 2006 года.

Весь объем импорта коксующихся углей в Украину в июле

2007 году пришелся на поставки из России (87%, или 880 тыс.

тонн) и Казахстана (13%, или 133 тыс. тонн).

Наибольший объем поставок в июле 2007 года приходился

на угли группы Г, доля которых в общем объеме поставок углей

коксующихся марок составила около 31%. Физические объемы

поставок углей данной группы составили порядка 316 тыс. тонн.

На угли группы Шихта пришлось порядка 26% общего объе�

ма поставок, или 263 тыс. тонн. 

На уголь группы К пришлось 20% объема поставок в Украи�

ну, или порядка 204 тыс. тонн.

Углей группы СС было поставлено около 137 тыс. тонн,

или 14%.

Углей группы Т было поставлено около 49 тыс. тонн, или 5%.

Углей группы Д было поставлено около 39 тыс. тонн, или 4%.

Углей группы Ж было поставлено около 6 тыс. тонн, или 1%.

ЭКСПОРТ

По предварительным данным, в рамках субпозиций ТН ВЭД

270111; 270112; 270119 в июле 2007 года из Украины было экс�

портировано 368 тыс. тонн угля, а именно:

•  субпозиция ТН ВЭД 270111 (268 тыс. тонн, или 73%);

•  субпозиция ТН ВЭД 270119 (80 тыс. тонн, или 22%);

•  субпозиция ТН ВЭД 270112 (21 тыс. тонн, или 6%).

В июле 2007 году из Украины было экспортировано 21 тыс.

тонн коксующегося угля, что в 3 раза ниже объемов поставок

июля 2006 года.

В июле 2007 года из Украины экспортировался коксующийся

уголь группы Г (марка Г), доля которой составила 68%, группы

ГЖ (марка ГЖОМСШ), доля которой составила 25%, и группы Ж

(марка Ж), доля которой составила 7%.

Географическая структура экспортных поставок коксующих�

ся углей из Украины в рассматриваемый период была представ�

лена тремя странами.

Основной объем экспорта пришелся на долю Турции –

14 тыс. тонн угля, или 68%.

Порядка 5 тыс. тонн было поставлено в Венгрию, или 25%.

Еще 1 тыс. тонн, или 70% было поставлено в Сербию и Черно�

горию.

Т. МЕЛЬНИК

По материалам “ДЕРЖЗОВНИШИНФОРМА”

КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УКРАИНЫ В ИЮЛЕ 2007 ГОДА (по предварительным данным)

Динамика импортных поставок коксующегося угля 
в Украину в 2006 – июле 2007 года

Динамика экспортных поставок коксующегося угля 
из Украины в 2006 – июле 2007 года
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ЭКСПОРТ

По итогам июля 2007 года, на экспорт было отгружено

79 тыс. тонн каменноугольного кокса. 

По сравнению с аналогичным показателем 2006 года экс�

порт кокса из Украины увеличился в два раза.

Структура экспорта кокса выглядела следующим образом: 

•  кокс доменный – 53 тыс. тонн; 

•  коксовая мелочь – 17 тыс. тонн; 

•  коксовый орешек – 6 тыс. тонн; 

•  кокс литейный – 3 тыс. тонн; 

•  термоантрацит – до 1 тыс. тонн.

География поставок кокса из Украины на экспорт в рассмат�

риваемый период была представлена 14�ю странами.

На суммарную долю первых трех стран пришлось 54% от об�

щего объема экспорта кокса из Украины: Турция (20 тыс. тонн,

или 25%), Италия (11 тыс. тонн, или 14%), Сербия и Черногория

(11 тыс. тонн, или 14%). 

Поставки кокса доменного велись в 8 стран, основным полу�

чателем среди которых стала Турция (15 тыс. тонн, или 29%).

Коксовая мелочь поставлялась в пять стран, лидерами сре�

ди которых были Болгария (порядка 6 тыс. тонн, или 35% экс�

порта) и Македония (порядка 5 тыс. тонн, или 30% экспорта). 

Весь объем экспорта коксового орешка пришелся на постав�

ки в Грузию – порядка 6 тыс. тонн.

Поставки кокса литейного из Украины в июле 2007 года осу�

ществлялись в четыре страны, но основными были две: Рос�

сия – 1 тыс. тонн, или 51% и Беларусь – 1 тыс. тонн, или 47%.

ИМПОРТ 

По итогам июля 2007 года, в Украину было поставлено поряд�

ка 216 тыс. тонн каменноугольного кокса. По сравнению с июлем

2006 года объем поставок кокса в Украину вырос в 3,5 раза.

Структура импорта кокса выглядела следующим образом:

•  кокс доменный – 206 тыс. тонн, или 95%;

•  коксовый орешек – 9 тыс. тонн, или 4%;

•  кокс “П–2” – до 1 тыс. тонн, или до 1%;

•  коксовая мелочь – до 1 тыс. тонн, или до 1%.

Географическая структура импорта кокса в Украину в июле

2007 года была представлена двумя странами.

Первое место в импорте заняла Россия (85% импорта, или

183 тыс. тонн). Далее следует Польша (15% импорта, или

33 тыс. тонн). 

Т. МЕЛЬНИК

По материалам “ДЕРЖЗОВНИШИНФОРМА”

КОКС КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УКРАИНЫ В ИЮЛЕ 2007 ГОДА
(по предварительным данным)

Динамика экспортных поставок кокса каменноугольного 
из Украины в 2006 – июле 2007 года

Динамика импортных поставок кокса каменноугольного 
в Украину в 2006 – июле 2007 года

ЦИФРЫ • ФАКТЫ • КОМЕНТАРИИ

Если за 9 месяцев предыдущего года порты Украины едва

преодолели отметку в полмиллиона тонн, то до завершения ны�

нешнего года прогнозируется пересечение миллионного рубе�

жа. Переработка контейнеров в портах Украины за период I�III

кварталов года составила свыше 736,6 тыс. TEU, с ростом

+45% к тому же периоду предыдущего года. Наиболее серьез�

ным показателем роста можно считать стабильность месячной

квоты перевалки на уровне 0,95 тыс. TEU, установившаяся со

второй половины года (с тенденцией к росту). Так, к концу от�

четного периода планка месячной перевалки поднялась до

98,8 тыс. TEU (+3% к предыдущему месяцу), вплотную прибли�

зившись к 0,1 млн.

Столь серьезная динамика позволяет прогнозировать пере�

сечение миллионной отметки совокупной украинской перевал�

кой еще до конца текущего года. Напомним, за весь предыду�

щий год порты переработали немногим более 729 тыс. TEU, при

росте +23,7% к предыдущему году. При этом за 9 месяцев уда�

лось преодолеть только полумиллионную отметку. 

Опережающими темпами возрастает импортная составляю�

щая перевалки. Так, за 9 месяцев рост здесь составил +48%,

причем практически тот же показатель роста повторила груже�

ная часть импорта. Груженный экспорт увеличился только на

6,5%, экспортная перевалка в целом – на 41%. Соответственно,

баланс выгрузки на берег и погрузки на судно сместился в сто�

рону первого – 51,7% против 48,2%. Годом ранее, за тот же пе�

риод, выгрузка�погрузка выглядела более сбалансированной –

50,4% к 49,5%. 

“РЖД4Партнер”

ПОРТЫ УКРАИНЫ: 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ИТОГИ ГОДА 
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По состоянию на 1 ноября 2007 года общее поголовье птицы

в Украине составляло 190,9 млн. голов, что на 0,2%, или 0,378

млн. голов больше, чем год назад. При этом поголовье в сель�

скохозяйственных предприятиях увеличилось на 10%, или

7,47 млн. голов по сравнению с показателем на 1 ноября 2006

года. В хозяйствах населения поголовье снизилось на 6,1%, или

7,096 млн. голов.

За октябрь 2007 года общее поголовье по всем категориям

хозяйств упало на 5,8 млн. голов, или 3%. При этом поголовье в

сельскохозяйственных предприятиях за октябрь выросло на 2,24

млн. голов, или 2,8%, а в хозяйствах населения снизилось на

8,05 млн. голов, или 6,9%. 

Наибольшее поголовье птицы в Украине наблюдается в сле�

дующих областях: Киевской (22,3 млн. голов, или 11,7% общего

поголовья), Черкасской (15,5 млн. голов, или 8,1%), Днепропет�

ровской (15,2 млн. голов, или 8,0%), Донецкой (13,3 млн. голов,

или 7,0%), АР Крым (11,1 млн. голов, или 5,8%).

Наибольшее поголовье птицы в сельскохозяйственных пред�

приятиях наблюдается в следующих областях: Киевской (19,2

млн. голов, или 23,3% общего поголовья), Черкасской (10,9 млн.

голов, или 13,3%), Днепропетровской (9,4 млн. голов, или

11,4%), АР Крым (6,4 млн. голов, или 7,7%), Донецкой (6,1 млн.

голов, или 7,4% общего поголовья).

Наибольшее поголовье птицы в хозяйствах населения на�

блюдается в следующих областях: Винницкой (8,6 млн. голов,

или 7,9% общего поголовья), Донецкой (7,2 млн. голов, или

6,6%), Львовской (5,9 млн. голов, или 5,4%), Днепропетровской

(5,8 млн. голов, или 5,3%), Одесской (5,4 млн. голов, или 5,0%).

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ

По предварительным данным, в октябре крупными промыш�

ленными предприятиями было произведено 50293 тонн мяса

птицы (83% свежего/охлажденного и 17% мороженного), что на

19%, или почти 8,2 тыс. тонн больше, чем в предыдущем меся�

це. В тоже время это на 40%, или 14 тыс. тонн больше, чем в ок�

тябре 2006 года.

Общий объем производства свежего/охлажденного мяса

птицы вырос на 14,5%, или 5,3 тыс. тонн по сравнению с сентяб�

рем. В тоже время объем выпуска мороженого мяса птицы вы�

рос на 50%, или 2,9 тыс. тонн.

Производители сообщают о том, что без особых проблем

сбывают свой товар благодаря высоким ценам на конкурентные

виды мяса. Однако в ноябре цены на рынке сохранили сезонную

тенденцию к снижению. Общий спрос на мясо птицы остается

высоким, поскольку оно остается самым дешевым по сравне�

нию с другими видами мяса. Однако благодаря увеличению про�

изводства и импорта в конце октября показатель запасов нереа�

лизованного свежего/охлажденного мяса птицы был в 4 раза

больше своего значения за предыдущий месяц, а запасы моро�

женого мяса птицы выросли в 1,4 раза.

Основными производителями свежего/охлажденного мяса

птицы в октябре выступали следующие предприятия (приведе�

ны в порядке убывания объемов производства): ЗАО “Комплекс

“Агромарс” (Киевская обл.), ЗАТ “Мироновская птицефабрика”

(Черкасская обл.), ЗАО с ИИ “Орель�Лидер” (Днепропетровская

обл.), ЗАО “Дружба народов�Нова” (АР Крым), ООО “Руби�Роз

Агрикол Ко. ЛТД” (Киевская обл.). Доля пятерки предприятий ли�

деров в общем объеме производства снова немного выросла и

на этот раз она составила 67% общего объема производства

данного товара в октябре 2007 года.

В тоже время основными производителями мороженого мяса

птицы выступали следующие предприятия: ЗАО “Дружба наро�

дов�Нова” (АР Крым), ЗАО “Птицекомбинат “Днепровский” (Днеп�

ропетровская обл.), ЗАО “Ландгут�бройлер” (Донецкая обл.),

ОАО с ИИ “Курганский бройлер” (Харьковская обл.), ЗАО с ИИ

“Орель�Лидер” (Днепропетровская обл.). Их доля также выросла

и составила 66% общего производства мороженого мяса птицы.

Количество предприятий, чей объем вы�

пуска свежего/охлажденного мяса птицы пре�

вышает 1 тыс. тонн в месяц, осталось преж�

ним. Более 1 тысячи тонн свежего/охлажден�

ного мяса птицы в октябре произвели шесть

компаний: ТМ “Наша ряба”, ТМ “Гавриловские

курчата”, ТМ “Морозовские курчата”, ЗАО

“Птицекомбинат “Днепровский”, ОАО “Золото�

ношамясо”, ОАО с ИИ “Курганский бройлер”. 

При этом лишь у двух компаний данной

категории объем производства сократился на

102 тонны, или 8% и на 193 тонны, или 16% по

сравнению с предыдущим месяцем. У осталь�

ных он вырос на 2033 тонн, или 13%, 2014

тонн, или 29%, 697 тонн, или 23%, 464 тонн,

или 26%. В сумме у “тысячников” объем про�

изводства вырос на 16%, или 4913 тонн. Доля

данных предприятий составила 72% (79% в

сентябре 2007 года).
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УКРАИНСКИЙ РЫНОК

МЯСА ПТИЦЫ

Структура рынка мяса птицы (св., охл., мор.) 
промышленного производства в октябре 2007 года
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Продолжает увеличиваться объем выпуска у категории

предприятий, производящих от 200 до 1000 тонн свежего мяса

птицы. Количество таковых в октябре осталось прежним – 11

компаний. Из этих 11 предприятий у шести объем производства

снизился на 116 тонн (на 12%), 42 тонн (6%), 126 тонн (17%), 24

тонны (4%), 105 тонн (17%), 8 тонн (3%). В тоже время у пяти

компаний он вырос, соответственно, на 176 тонн (35%), 102 тон�

ны (на 24%), 73 тонны (24%), 50 тонн (21%), 206 тонн (на 458%).

Суммарный же объем производства у данной категории пред�

приятий вырос на 4%, или на 186 тонн. Доля данных предпри�

ятий составила 13% (15% в сентябре 2007 года).

ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ

Импорт мяса птицы в Украину в текущем году происходит

скачкообразно. Его рост и спад определяются не изменением и

спросом на данный товар на внутреннем рынке, а скорее воз�

можностью отдельных компаний импортировать его, а именно

изменениями украинского законодательства в сфере импорта

мясной продукции и способностью компаний�импортеров успеть

оформить необходимые документы на ввоз товара. Так, с 1 ап�

реля 2007 года до 1 сентября 2007 года действовал запрет на

ввоз мяса в качестве давальческого сырья по давальческим

контрактам. С 1 сентября данный запрет утратил силу и ввоз мя�

са птицы по давальческим контрактам возобновился, однако в

конце ноября КМУ принял постановление

№ 1351 “О временном запрете ввоза от�

дельных видов давальческого сырья на та�

моженную территорию Украины и проведе�

ние операций с ее переработкой”. В п. 1 до�

кумента сказано: “запретить ввоз до 1 ап�

реля 2008 года на таможенную территорию

Украины товаров группы 02 согласно с УКТ

ВЭД как давальческого сырья и проведе�

ния операций, связанных с его переработ�

кой на территории Украины”.

Действие постановления не распро�

страняется на товары группы 02, согласно с

УКТ ВЭД, которые оформлены в таможен�

ном режиме переработки на таможенной

территории Украины как давальческое сы�

рье до вступления в силу данного постановления. Указанное по�

становление вступает в силу со дня опубликования.

В октябре импорт мяса птицы существенно вырос. По предва�

рительным данным, в октябре 2007 года официальный импорт

мяса птицы в Украину составил около 10094 тонн, что на 57%, или

на 3,68 тыс. тонн больше, чем в предыдущем месяце и на 38,2%,

или на 6,2 тыс. тонн меньше, чем в октябре прошлого года.

По�прежнему высокие ставки ввозной пошлины на данный

товар препятствуют импорту мяса в Украину. Вопреки отмене

льгот по ввозу товаров в СЭЗы и зоны приоритетного развития,

отдельные предприятия, размещенные там, продолжают им�

портные операции без уплаты ввозной пошлины на основании

решений судов. 

ИМПОРТ КУРЯТИНЫ

В октябре импорт курятины в Украину увеличился. По пред�

варительным данным, в этом месяце официальный импорт куря�

тины составил 10094 тонн, что на 58% больше, чем в предыду�

щем. При этом вырос импорт из Бразилии на 17,6% до 494 тонн,

что составило 4,9% общего импорта курятины. Весь импорт из

данной страны был представлен куриными четвертями. 

Импорта из Аргентины в октябре не наблюдалось. 

Доля ЕС в октябрьском объеме импорта курятины выросла с

16,7% до 34,6%, а объем поставок вырос с 1068 тонн в сентябре

2007 года до 3492

тонн в октябре

2007�го. В октябре

из ЕС поставля�

лось сырье для

промпереработки –

89% объема поста�

вок составил МДМ

(Бельгия, Венгрия),

10% каркасы (Гер�

мания). Также бы�

ло поставлено 40

тонн кур (1%, Венг�

рия).

Выросли также

поставки из США

на 24%, или почти

1,2 тыс. тонн до 6,1 тыс. тонн. Импорт из США был представлен

куриными четвертями (100%). В основном поставлялся товар

американских компаний PILGRIM'S PRIDE CORP. Также в незна�

чительном количестве поставлялся товар производства компа�

нии TYSON FOODS INC. 

Ввозные пошлины на курятину в Украине остаются по преж�

нему высокими (льготная ставка – 30%, но не менее 1,5 EUR/кг,

полная ставка – 60%, но не менее 3 EUR/кг; также импортер уп�

лачивает 20% НДС, на ножки и их части

(льготная и полная ставки) – 0,7 EUR/кг,

на целые тушки птицы мороженые (цып�

лята 70%) – 10%, но не менее 0,4 EUR/кг).

Вопреки отмене льгот по уплате ввозных

пошлин при ввозе продукции в СЭЗы, от�

дельные компании, находящиеся в зонах

приоритетного развития и СЭЗах, восста�

новили на основании судебных решений

возможность ввоза продукции без упла�

ты ввозной пошлины.

Сниженные ставки ввозной пошлины

в размере 10%, но не менее 0,4 EUR/кг

для товаров, классифицирующихся кода�

ми УКТ ВЕД 0207141000�0207146000

(мороженая курятина), начнут действо�

вать лишь с момента вступления Украины в ВТО, согласно ЗУ

№2775�IV от 07.07.05 г. В апреле 2007 года было введено в дей�

ствие Постановление КМУ, которое временно приостановило

выполнение давальческих операций с мясным сырьем до 1 сен�

тября 2007 года. Однако отдельным компаниям удалось продол�

жить данную деятельность. В конце ноября было принято новое

постановление КМУ, которым снова предусматривается приос�

тановить выполнение давальческих операций с мясом до 1 ап�

реля 2008 года.

Средняя задекларированная цена при импорте курятины в

октябре составила 475 USD/тонна (433 USD/тонна в сентябре

2007�го) на условиях поставки DAF, граница Украины/CIF укра�

инские порты Черного моря. Основными компаниями�импорте�

рами в октябре 2007 года выступали (приведены в порядке убы�

вания объемов импорта): АОЗТ “Артемовский мясокомбинат”

(Донецкая обл.), ООО “Холтекс” (Днепропетровская обл.) и укра�

инско�английское ООО “Продовольственная компания “Днеп�

ровская” с ИИ.

В октябре 2007 года официальный экспорт курятины из Ук�

раины составил 764 тонн, что 2,4 раза больше, чем в предыду�

щем месяце. Странами�импортерами выступали Казахстан

(64%, тушки), Вьетнам (32%, лапы) и Мозамбик (4%, лапы). Ком�

паниями�экспортерами выступали ОАО “Мироновский хлебо�

продукт” (Киевская обл.) и ООО “Гавриловский торговый ком�

плекс” (Киевская обл.).

Структура импорта курятины в Украину 
в октябре 2007 года
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В тоже время готовой продукции из курятины (код УКТ ВЕД

160231/32) в октябре было экспортировано около 2,5 тонн (4,3

тонны в сентябре 2007 года) в виде полуфабрикатов.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

В ноябре розничные цены на курятину сохранили традицион�

ную для осени тенденцию к снижению своего уровня. Разрыв в

ценах на этот и другие виды мяса остается стабильным и значи�

тельным. Курятина на 37% дешевле говядины и на 43% дешевле

свинины. Таким образом, она продолжает оставаться наиболее

привлекательным по цене видом мяса для украинского рознич�

ного покупателя. 

Согласно официальным данным, средние розничные цены в

Украине на мясо птицы на продовольственных рынках в ноябре

снизились на 1%, или 0,14 грн./кг. Следует отметить, что данный

показатель больше характеризует динамику цен на целую туш�

ку птицы на продовольственных рынках. 

При этом минимальный уровень цен на данный товар по Ук�

раине вырос на 1,4%, или 0,16 грн./кг, а максимальный увели�

чился на 1,1%, или 0,17 грн./кг.

Трейдеры сообщают, что снижение отпускных оптовых цен на

данный товар в этот период времени– обычное явление, а рост

цен, который наблюдался в сентябре, был аномальным явлени�

ем. Еще в августе трейдеры прогнозировали, что осенью цены

на этот товар должны сезонно снизиться. При этом в конце ав�

густа наблюдалось некоторое снижение цен у отдельных произ�

водителей. Однако далее, в связи с общим ростом цен на про�

дукты питания, в частности на конкурентные виды мяса, закры�

тие на реконструкцию отдельных предприятий, цены на куряти�

ну (особенно во второй половине сентября) приобрели тенден�

цию к росту. Спрос на курятину в Украине по�прежнему превы�

шает предложение, что является сильнейшим стимулом для раз�

вития производства. Если взять динамику розничных цен на мя�

со птицы на украинском рынке за последние несколько лет, то

они действительно имеют тенденцию к снижению в четвертом

квартале благодаря снижению спроса.

В ноябре у большинства производителей цены на целую туш�

ку снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4�1,0

грн./кг. При этом цены на этот товар достигали в некоторых слу�

чаях уровня 9,80 грн./кг. На большинство других позиций нарез�

ки цены остались на том же уровне или снижались. На субпро�

дукты наблюдался незначительный рост. Тенденции изменения

цен у лидеров отрасли и небольших производителей совпадают.

ИНДЮШАТИНА

Украинский импорт индюшатины также претерпел измене�

ния в связи с отменой льгот в налогообложении при ввозе това�

ра в СЭЗ, поскольку именно так ранее попадал в Украину дан�

ный товар. Промышленное производство данного вида птицы

лишь начинает развиваться. Хозяйства частного сектора не спо�

собны наполнить рынок товарной продукцией по приемлемой

для основной части населения и переработчиков цене. Офици�

альный импорт индюшатины в октябре отсутствовал. Экспорт

индюшатины в октябре 2007 года также не наблюдался. 

А. ПОРЕМБСКИЙ,

начальник отдела агропромышленного комплекса “Держзовнишишформа”

Динамика оптовых цен на курятину в Украине

Динамика оптовых цен на части куриной тушки в Украине

Динамика оптовых цен на куриные субпродукты в Украине

Динамика розничных цен на курятину 
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Постановление Правительства РФ 
от 30 октября 2007 г. №721   

“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЧАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ВЫСОКОЙ

СТЕПЕНИ ПЕРЕРАБОТКИ” 

Устанавливаются нулевые ставки вывозных таможен#
ных пошлин на отдельные виды продукции лесопромыш#
ленного комплекса высокой степени переработки, вывози#
мой с территории РФ за пределы государств#участников
соглашений о Таможенном союзе.

В частности, вывозная таможенная пошлина не будет
уплачиваться при экспорте следующих товаров: шпалы
деревянные для железнодорожных или трамвайных пу#
тей; плиты древесно#стружечные, плиты с ориентирован#
ной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, ва#
фельные плиты) из древесины или других одревесневших
материалов, пропитанные или не пропитанные смолами
или другими органическими связующими веществами;
целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме
растворимых сортов, небеленая, из лиственных пород;
целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых
сортов, небеленая, из хвойных пород; бумага – основа для
обоев; картонки, ящики и коробки, из гофрированной бу#
маги или гофрированного картона, и некоторые другие.

Постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.

Ставки
вывозных таможенных пошлин

Постановление Правительство РФ 
от 6 ноября 2007 г. №756 

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В ОТНОШЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОРЕХОВ И СЕМЯН” 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. В частичное изменение Таможенного тарифа Рос#

сийской Федерации, утвержденного постановлением Пра#
вительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г.
№718 “О Таможенном тарифе Российской Федерации и
товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении
внешнеэкономической деятельности” (Собрание законо#
дательства Российской Федерации, 2006, №50, ст. 5341;
2007, №5, ст. 666), утвердить прилагаемые ставки ввозных
таможенных пошлин в отношении отдельных видов оре#
хов и семян. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истече#
нии одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Российской Федерации В. ЗУБКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства РФ

от 6 ноября 2007 г. №756

Ставки 
ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных

видов орехов и семян

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИЗБРАННОЕ)

Код ТН ВЭД Наименование позиции * Доп. ед.
изм.

Ставка ввозной
таможенной пошлины

(в процентах от
таможенной стоимости

либо в евро, либо в
долларах США)

0801 32 000 0 # # очищенные от скорлупы – 0

0802 11 100 0 # # # горький – 0

0802 11 900 0 # # # прочий – 0

0802 12 100 0 # # # горький – 0

0802 12 900 0 # # # прочий – 0

0802 22 000 0 # # очищенный от скорлупы – 0

1207 40 100 0 # # для посева – 0

1207 40 900 0 # # прочие – 0

* – для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары
определяются исключительно кодами ТН ВЭД России; наименование товаров
приведено только для удобства пользования

Код ТН ВЭД Наименование позиции*

Ставка вывозной таR
моженной пошлины 

(в процентах от тамоR
женной стоимости

либо в евро)

4406
Шпалы деревянные для железнодорож#
ных или трамвайных путей

0

4410

Плиты древесно#стружечные, плиты с
ориентированной стружкой (OSB) и ана#
логичные плиты (например, вафельные
плиты) из древесины или других одревес#
невших материалов, пропитанные или не
пропитанные смолами или другими орга#
ническими связующими веществами

0

4703 19 000 0
Целлюлоза древесная, натронная или
сульфатная, кроме растворимых сортов,
небеленая, из лиственных пород

0

4704 11 000 0
Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме
растворимых сортов, небеленая, из хвой#
ных пород

0

4802 40 Бумага – основа для обоев 0

4802 54 000 1

Бумага, не содержащая волокон, получен#
ных механическим или химико#механиче#
ским способом, или с содержанием таких
волокон не более 10% от общей массы во#
локна, массой 1 м2 не более 15 г, применяе#
мая для изготовления трафаретов

0

4802 55

Бумага и картон прочие, не содержащие
волокон, полученных механическим или
химико#механическим способом, или с со#
держанием таких волокон не более 10% от
общей массы волокна, массой 1 м2 40 г или
более, но не более 150 г в рулонах

0

Код ТН ВЭД Наименование позиции*

Ставка вывозной таR
моженной пошлины 

(в процентах от тамоR
женной стоимости

либо в евро)

4802 61

Бумага и картон прочие, с содержанием
волокон, полученных механическим или
химико#механическим способом, более
10% от общей массы волокна, в рулонах

0

4819 10 000 0
Картонки, ящики и коробки, из гофриро#
ванной бумаги или гофрированного картона

0

* – для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары
определяются исключительно кодами ТН ВЭД России; наименование
позиций приведено только для удобства пользования
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Постановление Правительства РФ 
от 6 ноября 2007 г. №757 

“О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЕКЛОСЕТОК 

(СЕТОК ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА)” 

В целях защиты экономических интересов российских
производителей сеток из стекловолокна (стеклосеток)
сроком на 3 года установлена специальная пошлина на
ввозимые в РФ стеклосетки с размером ячейки по любой
ее стороне более 1,8 мм, являющиеся изделиями, в кото#
рых 2 или более слоев параллельных нитей (ровингов)
скреплены химическим, механическим или тканым
способом.

Действие специальной пошлины не распространяется
на ввоз стеклосеток, происходящих из Республики Бело#
руссия, а также из развивающихся стран, пользующихся
национальной системой преференций РФ, за исключени#
ем Китая и его Специального административного района
Гонконг.

Постановление вступает в силу по истечении одного
месяца с даты его официального опубликования.

Постановление Правительство РФ
от 7  ноября 2007 г. №763 

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ВЫВОЗНЫХ
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ОТДЕЛЬНЫЕ

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ”

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. В частичное изменение Постановления Правитель#

ства Российской Федерации от 23 декабря 2006 г. №795
“Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин
на товары, вывозимые с территории Российской Федера#
ции за пределы государств – участников соглашений о Та#
моженном союзе, и признании утратившими силу некото#
рых актов Правительства Российской Федерации” (Соб#
рание законодательства Российской Федерации, 2007,
№1, ст. 254) утвердить прилагаемые ставки вывозных та#
моженных пошлин на отдельные химические товары. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 янва#
ря 2008 г. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации В. ЗУБКОВ

Ставки 
вывозных таможенных пошлин 

на отдельные химические товары

Постановление Правительства РФ 
от 10 ноября 2007 г. №768

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В ОТНОШЕНИИ ЧАЯ И
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕОБРАБОТАННЫХ ШКУР” 

На постоянной основе устанавливаются ранее введен#
ные постановлением Правительства РФ от 18 января
2007 г. №24 и действующие до 22 ноября 2007 г. нулевые
ставки ввозных таможенных пошлин в отношении чая (зе#
леного неферментированного и черного ферментирован#
ного и частично ферментированного) и отдельных видов
необработанных шкур (шкуры ягнят, рептилий, свиней,
коз в парном, мокросоленом и сушеном виде, но не дубле#
ные, не выделанные под пергамент или не подвергнутые
дальнейшей обработке).

Постановление вступает в силу по истечении одного
месяца с даты его официального опубликования.

Ставки 
ввозных таможенных пошлин

Постановление Правительства РФ  
от 13 ноября 2007 г. №774

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ВЫВОЗНЫХ
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА НЕФТЬ СЫРУЮ И

НА ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ,
ВЫРАБОТАННЫЕ ИЗ НЕФТИ, ВЫВОЗИМЫЕ
С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВRУЧАСТНИКОВ
СОГЛАШЕНИЙ О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ” 

С 1 декабря 2007 года в очередной раз повышаются
ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и
на отдельные категории товаров, выработанные из нефти,
вывозимые с территории РФ за пределы государств#уча#
стников соглашений о Таможенном союзе.

Код ТН ВЭД Наименование позиции*

Ставка вывозной таR
моженной пошлины 

(в процентах от тамоR
женной стоимости

либо в евро)

2905 13 000 0 Бутан#1#ол (спирт н#бутиловый) 0

3902
Полимеры пропилена или прочих олефи#
нов в первичных формах

0

из 
3904 61 000 0

Политетрафторэтилен для производства
фармацевтической продукции

0

* – для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары оп3
ределяются исключительно кодами ТН ВЭД России; наименование позиции
приведено только для удобства пользования. Данное положение не относится
к случаям, когда в графе “Код ТН ВЭД России” имеется указание на то, что со3
ответствующая ставка применяется не по всем товарам, классифицируе3
мым по данному коду. В этом случае следует руководствоваться кратким на3
именованием позиции

Код ТН ВЭД Наименование позиции * Доп. ед.
изм.

Ставка ввозной
таможенной пошлины

(в процентах от
таможенной стоимости

либо в евро, либо в
долларах США)

0902 20 000 0 
# прочий чай зеленый
(неферментированный)

– 0

0902 40 000 0 
# прочий чай черный (фермен#
тированный) и частично фер#
ментированный

– 0

4101 20 100 0 # # парные шт 0

4101 20 300 0 # # мокросоленые шт 0

4101 20 500 0 # # сушеные или сухосоленые шт 0

4101 20 900 0 # # прочие шт 0

4101 50 100 0 # # парные шт 0

4101 50 300 0 # # мокросоленые шт 0

4101 50 500 0 # # сушеные или сухосоленые шт 0

4101 50 900 0 # # прочие шт 0

4101 90 000 0 
# прочие, включая чепраки,
получепраки и полы

# 0

4102 10 100 0 # # ягнят шт 0

4102 10 900 0 # # прочие шт 0

4102 21 000 0 # # пикелеванные шт 0

4102 29 000 0 # # прочие шт 0

4103 20 000 0 # рептилий # 0

4103 30 000 0 # свиней шт 0

4103 90 100 0 # # коз или козлят шт 0

4103 90 900 0 # # прочие # 0 

* – для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары
определяются исключительно кодами ТН ВЭД России; наименование товаров
приведено только для удобства пользования
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Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит
275,4 доллара США за 1 тонну (в настоящее время – 250,3
доллара США).

Вывоз из РФ пропана, бутанов, этилена, пропилена,
бутилена и бутадиена, прочих сжиженных газов, легких и
средних дистиллятов, газойлей, бензола, толуола, ксило#
лов будет облагаться по ставке 197,8 доллара США за
1 тонну (в настоящее время – 181 доллар США).

Ставки вывозных таможенных пошлин
на нефть сырую и на отдельные категории товаров,
выработанные из нефти, вывозимые с территории

Российской Федерации за пределы государств –
участников соглашений о Таможенном союзе

К сведению подписчиков бюллетеня 
“Огляд цін українського та світового товарних ринків”. 

Вы можете получить полный текст необходимых Вам документов,
обратившись по телефону: +38 (044) 48243570

ТН ВЭД России Наименование позиции*

Ставка вывозной
таможенной пошлины

(в долларах США за
1000 кг)

2709 00 Нефть сырая 275,4 доллара США

2710 11 – 
2710 19 490 0

Легкие дистилляты;
средние дистилляты;
газойли

197,8 доллара США

2710 19 510 0 –
2710 99 000 0

Топлива жидкие;
масла;
отработанные нефтепродукты

106,6 доллара США

* – для цепей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары
определяются исключительно кодами ТН ВЭД России, наименование позиции
приведено только для удобства пользования

ТН ВЭД России Наименование позиции*

Ставка вывозной
таможенной пошлины

(в долларах США за
1000 кг)

2711 12 – 
2711 19 000 0

Пропан; 
бутаны;
этилен, пропилен, бутилен и
бутадиен;
прочие сжиженные газы

197,8 доллара США

2712
Вазелин нефтяной;
минеральные воски и аналогичные
продукты, кроме:

106,6 доллара США

2712 90 110 0 сырые 0

2712 90 190 0 прочие 0

2713

Кокс нефтяной, битум нефтяной и
прочие остатки от переработки
нефти или нефтепродуктов,
полученных из битуминозных
пород, кроме:

106,6 доллара США

2713 12 000 0 кокс нефтяной кальцинированный 0

2902 20 000 0 –
2902 43 000 0

Бензол;
толуол;
ксилолы

197,8 доллара США

* – для цепей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары
определяются исключительно кодами ТН ВЭД России, наименование позиции
приведено только для удобства пользования

Постачальник: “Держзовнішінформ”

ЄДРПОУ 20062351, тел. 486�16�36
Р/р 2600601276015 в Філії ВАТ “УКРЕКСІМБАНК” в м. Києві, МФО 380333

ІПН 200623526147, номер свідоцтва 38929269

Адреса: 01601, Київ, вул. Воровського, 22

Одержувач:

Рахунок�фактура №10/2008

№ з/п Назва робіт (послуг)
Термін передплати 

на 2008 рік, місяців

Кількість комплектів,

примірників

Сума передплати,

грн.

1. Огляд цін – друкована версія 1�12 1 696,00

ПДВ: 0,00

Всього на суму 1�12

Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах

Виписав (ла) _____________________

Шановні читачі!
Пропонуємо Вам передплатити бюлетень 

“Огляд цін українського та світового товарних ринків” на 2008 рік
Необхідно переказати кошти за рахунком4фактурою на рахунок “Держзовнішінформу”,

після чого щомісяця Ви будете отримувати бюлетень
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