Моніторинг ринку молока
станом на 22 січня

КОМПАНІЯ «DYKUN»
АНАЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ ПОРТАЛУ MILKUA.INFO

22 СІЧНЯ

Переробники активно працюють, хто над отриманням євро номерів, хто
над закріпленням на нових ринках. В будь-якому разі, сировина потрібна всім,
як наслідок середня ціна на молоко зростає. Про це повідомляє аналітичний
відділ компанії «Дикун».
За результатами останнього моніторингу Асоціації виробників молока,
19 січня кілограм молока екстра ґатунку коштував 6,30 грн. Найвищу ціну за
молоко такого ґатунку платив ТОВ «Данон Дніпро» — 6,63 грн/кг.
Вищий ґатунок подорожчав ще на 3 коп. — до 6,03 грн/кг. Як і минулого
тижня, ТОВ «Білогір’я молокопродукт» платив за нього найвищу ціну — 6,50
грн.
Перший ґатунку за тиждень подорожчав найбільше — +12 коп. — до
5,84 грн/кг. Найвищу ціну за таке молоко платив ТОВ «Дубномолоко» та ПАТ
«Тернопільський молокозавод» — 6,50 грн.
Як і обіцяла українська сторона, з 10 січня було введено ембарго на
ввезення на територію країни російських продуктів, горілки, пива, сигарет та
інших товарів. Заборона триватиме до 5 серпня цього року. Тобто, до моменту
скасування заборони ввезення на митну територію Російської Федерації
товарів сільськогосподарського призначення, продукції та сировини, що
походять з України.
У список санціонованих молочних продуктів за попередньою версією
увійшли групи: 0403909100 «Маслянка, коагульовані молоко та вершки, кефір
та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та
вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших
підсолоджувальних речовин, ароматизовані, з доданням або без додання
фруктів, горіхів чи какао, з вмістом молочних жирів не більш як 3 мас. %» та
0406303100 «Сири плавлені, крім тертих або в порошку з вмістом жиру не
більш як 36 мас. % і з вмістом жиру в сухій речовині не більш як 48 мас. %».
В свою чергу, Україна може експортувати до РФ тільки безлактозну
молочну продукцію та продукцію для дитячого харчування. При цьому, ставка
ввізного мита буде такою ж, як і для решти країн.
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