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Офіційні джерела інформації 
Основні 

Найменування 
джерела інформації 

Видавник Найменування 
товарів  

(груп товарів) 

Щомісячний інформаційний  
бюлетень «Огляд цін 
українського  
та світового товарних ринків» 

Державне підприємство  
"Держзовнішінформ"  
http://www.dzi.gov.ua/ 

основні групи товарів, ціни на які 
склалися на світових та 
українському товарних ринках 

Інформаційно-аналітичний  
продукт «Товарний монітор.  
Україна» 

Інформаційно-аналітичний  
продукт «Дайджест цін товарів 
насвітових ринках» 

Державне підприємство  
"Укрпромзовнішекспертиза"  
http://www.expert.kiev.ua 

товари промислового сектору 

Щотижневе видання «Рынок 
стали: аналитика, прогнозы, 
сценарии» 

Офіційний сайт Аграрної біржі Аграрна біржа 
http://www.agrex. gov.ua 

сільськогосподарська продукція  

Вісник Міністерства доходів і  
зборів України 

Державне підприємство  
«Сервісно-видавничий центр 
Міністерства доходів і зборів 
України» 
http://visnuk.com.ua/ 

основні групи товарів, ціни на які 
склалися на світових та 
українському товарних ринках  

Слайд 2         



Найменування 
джерела інформації 

Видавник Найменування 
товарів  

(груп товарів) 

Офіційний сайт Мінрегіону Мінрегіон 
http://minregion.gov.ua 

будівельні матеріали,  
вироби та конструкції  

Офіційний сайт 
Мінагрополітики 

Мінагрополітики  
http://www.minagro.gov.ua 

товари аграрного сектору  
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Офіційні джерела інформації 
Допоміжні 
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Основні критерії операції, які враховуються при пошуку 
зіставних операцій при застосуванні методу 

порівняльної неконтрольованої ціни 

непов’язаність осіб 

характеристика товарів (робіт, послуг) 

кількість (обсяг) товарів (робіт, послуг) 

обсяг функцій, що виконуються сторонами 

умови розподілу між сторонами ризиків і вигод 

строки виконання зобов'язань 

умови здійснення платежів, звичайних для такої 
операції 

характеристика ринку товарів (робіт, послуг), на якому 
здійснено операцію 

бізнес-стратегії підприємства (за наявності) 

інші об'єктивні умови, що можуть вплинути на ціну 
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Параметри операції 

Наявність інформації в джерелах 

Щомісячний 
інформаційний 

бюлетень "Огляд 
цін українського 

та світового 
товарних ринків" 

Інформаційно-
аналітичний 

продукт 
"Товарний 

монітор. Україна" 

Інформаційно-
аналітичний 

продукт 
"Дайджест цін 

товарів на 
світових ринках" 

Щотижневе 
видання 

"Рынок стали: 
аналитика, 
прогнозы, 
сценарии" 

Офіційний сайт 
Аграрної біржі 

Вісник 
Міністерства 

доходів і 
зборів 

Офіційний 
сайт 

Мінрегіону 

Офіційний 
сайт 

Мінагропол
ітики 

непов'язаність осіб            зазначена     

характеристика товарів 
(робіт, послуг) 

найменування, 
гатунок, клас, 
марка, вид,  

жирність, категорія, 
код УКТ ЗЕД 

найменування, 
гатунок, клас, марка, 

вид,  жирність, 
категорія 

найменування, 
хімічний склад, 

розмір,тип, гатунок, 
клас, марка, вид,  

жирність, категорія 

найменування, 
тип, вид, сорт 

найменування, 
тип, вид, сорт, 

стан, клас, 
виробник 

(постачальник) 

найменування, 
група,  марка, 
код УКТ ЗЕД 

тип, вид, сорт 
тип, вид, 

сорт  

кількість (обсяг) товарів 
(робіт, послуг) 

      розмір партії розмір партії 
для фрахтових 

ставок 
    

обсяг функцій, що 
виконуються сторонами 

                

умови розподілу між 
сторонами ризиків і вигод; 

                

строки виконання 
зобов’язань; 

      
орієнтовний строк 

поставки 
        

умови здійснення платежів, 
звичайних для такої 
операції; 

                

характеристика ринку 
товарів (робіт, послуг), на 
якому здійснено операцію; 

загальна на поточну 
дату 

загальна на поточну 
дату 

  
загальна на 
поточну дату 

        

бізнес-стратегії 
підприємства (за наявності); 

      частково         

інші об’єктивні умови, що 
можуть вплинути на ціну. 

Умови постачання 
для деяких позицій 

Умови постачання 
для деяких позицій 

Умови постачання 
для всіх позицій 

Умови для 
постійних клієнтів 

Умови постачання 
для всіх позицій  

Умови 
постачання для 

всіх позицій 
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Найменування 
товарної 
позиції 

  Наявність інформації в джерелах 

Код УКТ 
ЗЕД 

Щомісячний 
інформаційний 

бюлетень 
"Огляд цін 

українського 
та світового 

товарних 
ринків" 

Інформаційно-
аналітичний 

продукт 
"Товарний 
монітор. 
Україна" 

Інформаційно-
аналітичний 

продукт 
"Дайджест цін 

товарів на 
світових 
ринках" 

Щотижневе 
видання 
"Рынок 
стали: 

аналитика, 
прогнозы, 
сценарии" 

Офіційний 
сайт 

Аграрної 
біржі 

Вісник 
Міністерства 

доходів і зборів 

Офіційний сайт 
Мінрегіону 

Офіційний 
сайт 

Мінагрополі
тики 

кокс 
металургійний 

2704001900 
264 USD/т (З 
ПДВ ? Імпорт 

Польща) 

240 USD/т ( на 
ринку України, 

FCA країна 
відправлення) 

230-235 
USD/т(Росія, 

експорт в Україну, 
DAF кордон Росії) 

    
240-250 USD/т 
(FOB Чорне, 

Азовське моря) 
    

пшениця 
фуражна (4-6) 

1001909900 
210- 230 USD/т 
(CPT - завод, 

ринок України) 

 238 USD/т ПДВ 
? (Росія FOB 

Ростов) 

Є Пшениця 
(підвид не 

вказано) З ПДВ 
? 232-233 USD/т 

  
185-197 
(EXW) 

245-275 USD/т 
(FOB Чорне, 

Азовське моря) 
  

185 USD/т 
(ПДВ - ?) 
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Вісник Міністерства доходів і зборів 
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Вісник Міністерства доходів і зборів 
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Щомісячний інформаційний бюлетень "Огляд 
цін українського та світового товарних ринків" 



Слайд 10         

В офіційних джерелах інформація про ринкові 
ціни представлена за позиціями: 

Товари агропромислового комплексу (зернові культури, 
молокопродукти, м’ясопродукти, риба та морепродукти, овочі та ін.) 

Енергетичні ресурси (нафта та нафтопродукти, енергетичне 
вугілля) 

Продукція металургії (сировинні матеріали, готова продукція) 

Хімічна промисловість (добрива та неорганічна хімія, 
полімерна продукція, шини) 

Лісова промисловість (деревина, палети, плити, фанера та ін.) 

Будівельні матеріали 
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Оцінка в цілому 

Багато оглядової та прогнозної  інформації 

З опублікованої інформації не можна визначити пов'язані особи здійснили 
операцію чи непов'язані 

Відсутня інформація щодо більшості  комерційних та фінансових  умов 
здійснення операцій, необхідних для визнання операцій порівнянними 

Ринкові ціни не по всіх товарних позиціях 

Не представлені ціни на послуги та роботи 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 

Лариса Врублевська 
 
+380 (44) 2367744 
+380 (50) 3313037 


