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MroŜonki: bitwa o miejsce na półce1
Rosyjski rynek mroŜonek aktywnie rozwija się, przede wszystkim dzięki rosnącym
sprzedaŜom w regionach. Producenci powinni być gotowi do zainwestowania większych
środków w umieszczenie produktów w sieciach detalicznych, które z kaŜdym rokiem
zaostrzają warunki włączenia danego produktu do oferty asortymentowej.
Zgodnie z danymi firmy Euromonitor, sprzedaŜ detaliczna mroŜonych półproduktów
mięsnych w 2006 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 18%. Wartość sprzedaŜy
detalicznej w 2005 r. wyniosła 20,7 mln rubli, w 2006 r. – 24,6 mln rubli. W latach 20072008 przewiduje się jej dalszy wzrost o 13% rocznie.
Na rozwój rynku mroŜonek mięsnych wpływ mają m.in. wzrost popytu na wyroby
z segmentu premium oraz zwiększenie asortymentu oferowanych produktów. Rośnie takŜe
znaczenie marki produktu, natomiast mniejszą rolę zaczynają odgrywać ceny.
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W ostatnich miesiącach najintensywaniejszy wzrost odnotowuje się w segmencie
produktów gotowych do spoŜycia (np. lasagne), pozycjonowanych w średnim i wysokim
segmencie cenowym.

Wielkość produkcji mroŜonek w Rosji (w mln rbl):
2006 r.

przew. w 2007 r.

przew. w 2008 r.

77 634

94 589

113 582

24 652

30 059

36 387

477

602

758

14 218

18 378

7 488

8 577

9 545

ziemniaki

443

538

656

desery

171

195

223

34 387

40 476

MroŜonki
łącznie
mięso
czerwone
drób
ryby/owoce

11 061

morza
warzywa

dania gotowe

28 351

pizza

2 405

2 897

3 433

inne

2 586

3 117

3 726

produkty

Wzrost konsumpcji półproduktów mroŜonych jest związany przede wszystkim
z podwyŜszeniem poziomu Ŝycia Rosjan – w latach 2006-2007 dochód na jednego
mieszkańca zwiększył się o około 18%. Zwiększa się tempo Ŝycia społeczeństwa, dlatego
konsumenci poszukują produktów szybkich i łatwych w przygotowaniu, a do takich naleŜą
właśnie mroŜonki.
Na dzisiejszym rosyjskim rynku półproduktów mroŜonych liczy się w pierwszej
kolejności segment dań gotowych i produktów o złoŜonym składzie. DuŜo czasu upłynie,
zanim ta nisza zostanie zapełniona, bo popyt na tego rodzaju towary dopiero zaczyna się
kształtować, przy czym charakterystyczny jest dla niego stosunkowo duŜy udział w rynku
producentów rosyjskich. Wynika to z faktu, Ŝe zagraniczni producenci jeszcze nie zaczęli
ekspansji w tym segmencie rynku, gdyŜ rosyjski konsument dopiero niedawno dostrzegł
potrzebę kupowania zamroŜonych gotowych obiadów. Przedwczesną okazała się próba
wprowadzenia na rynek rosyjski serii dań gotowych Easy Meals, podjęta kilka lat temu przez
firmę Farm Frites – z uwagi właśnie na brak tradycji konsumpcji tego rodzaju dań firma
musiała przerwać dystrybucję mroŜonek. Ale równolegle z kształtowaniem się tego segmentu,
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naleŜy przewidywać, Ŝe obecne od dawna na rosyjskim rynku popularne międzynarodowe
marki zaczną intensywnie promować swoje produkty w tej kategorii.

Przebudzenie się konsumenta
W latach 2004-2006 liczba rosyjskich gospodarstw domowych korzystających z
mroŜonek wzrosła prawie o 8%. Przeprowadzone przez firmę Romir badania rynkowe
wykazały, Ŝe warzywa i grzyby mroŜone kupuje 39% Rosjan.
Wśród tej grupy produktów mroŜonych pierwsze miejsce w rankingu popularności
zajmują mieszanki warzywne, kupowane przez 86% gospodarstw domowych, popularne u
nabywców są równieŜ grzyby (72%) i owoce jagodowe (66,8%). Rośnie liczba zwolenników
frytek - w 2006 r. ich udział wyniósł 28,7%. JednakŜe struktura popytu na frytki i inne
wyroby z ziemniaków zasadniczo nie zmienia się: największym zainteresowaniem cieszą się
frytki do smaŜenia w opakowaniach 1 kg, następnie ćwiartki ziemniaczane (0,75 kg) i frytki
do piekarnika (0,75 kg). W 2007 r. mroŜone półprodukty z ziemniaków cieszą się podobnie
jak w latach ubiegłych - największą popularnością w duŜych miastach, przede wszystkim w
Moskwie i Petersburgu. Tendencja ta jest charakterystyczna takŜe dla innych podsegmentów
rynku mroŜonek owocowo-warzywnych (wyjątkiem są pieroŜki z mięsem – pielmieni), jak teŜ
dla całego rynku.
Zgodnie z danymi firmy Business Analytica w końcu 2006 r. preferencje rosyjskich
konsumentów ukształtowały się w następujący sposób: 47,6% kupujących wybrało mieszanki
warzywne, 22,4% - warzywa jednorodne, 10,9 % - grzyby, 10% - produkty ziemniaczane
i 9,1% - owoce jagodowe.

Jak twierdzi rosyjski przedstawiciel polskiej firmy Hortino, badania marketingowe
wyraźnie wskazują na wzrost ilościowy rynku mroŜonek owocowo-warzywnych. Ale procent
tego wzrostu jest mniejszy niŜ w latach ubiegłych. Odnotowuje się wzrost udziału w tym
segmencie rynku firm rosyjskich produkujących pod własnymi markami mroŜonki warzywne
na bazie polskich i chińskich surowców. Rynek zmienia się jakościowo. Rosjanie,
nieprzyzwyczajeni do mroŜonych warzyw, najpierw wypróbowali produkty jednorodne
(w pierwszej kolejności kalafior i pieczarki), potem mieszanki warzywne: hawajską (warzywa
z ryŜem), warzywa na patelnię (warzywa z ryŜem i pieczarkami). W chwili obecnej niektóre
produkty z tych segmentów, np. kalafior, fasolka szparagowa i mieszanki warzywne
odnotowują najwyŜsze wyniki sprzedaŜy.
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Udział produktów mroŜonych w wielkości sprzedaŜy ogółem za okres czerwiec 2006 –
maj 2007
(Dane na podstawie audytu sprzedaŜy detalicznej w supermarketach, minimarketach i sklepach
spoŜywczych w miastach powyŜej 10 tys. mieszkańców )

Segment

Udział w %

Warzywa

24,4

Grzyby

11,0

Zupy

7,1

Mieszanki warzywne

21,2

Dania

27,1

Owoce

9,2

Moda na zdrowie
W ostatnich latach popyt Rosjan na mroŜonki ulega istotnym zmianom. DąŜąc do
urozmaicenia posiłków konsumenci wypróbowują nowe smaki i wyszukują produkty
odpowiadające idei zdrowego stylu Ŝycia. Rośnie m.in. zainteresowanie brokułami, które
kojarzone są z profilaktyką przeciwrakową. Mieszkańcy wielkich aglomeracji miejskich
(którzy w przewaŜającej mierze są konsumentami mroŜonek) poświęcają coraz więcej uwagi
swojemu zdrowiu i włączają do codziennej diety bogate w witaminy i składniki mineralne
warzywa.

W torebce czy na wagę?
Około 99,5% sprzedawanych mroŜonek pakowane jest w torebki, przy czym największą
popularnością cieszą się opakowania 400 g (69,4%) oraz 450 g (18,8%), zaś udział torebek
300, 600 i 750 g jest znacznie mniejszy i wynosi odpowiednio 3,9%, 2,9% oraz 1,9%.
W końcu 2005 r. na rynku pojawiły się mroŜone warzywa na wagę i ta nisza zaczęła się
intensywnie rozwijać. W rezultacie marki, które w tym czasie były uwaŜane za dominujące,
zaczęły tracić swoich klientów. Część producentów w porę wprowadziła do oferty mroŜonki
na wagę, co wzmocniło ich pozycję na rynku. JednakŜe choć sprzedaŜ rosła, to marka „stała w
miejscu”. Częściowo wynikało to z wydawanych przez słuŜby sanitarne poszczególnych
regionów zakazów sprzedaŜy produktów na wagę.

Polska mrozi najwięcej
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Głównym dostawcą mroŜonek owocowo-warzywnych na rynek rosyjski z łącznym
udziałem w wysokości 76 % jest Polska; pozostali najwięksi eksporterzy to Holandia, Belgia i
Węgry. Wśród liderów znajdują się następujące firmy: Hortex, „Pomysł na” (Jest’ idieja),
„Domowy obiad/Barwy lata” (Domasznij obied/Kraski leta) i „Cztery sezony” (Czetyrie
sezona. Największy udział w rynku ma Hortex (51,6% - spadek w porównaniu do roku 2005 o
1,4%), zakłady chłodnicze „Zapadnyj”, właściciel marki handlowej „Cztery sezony” (18,3%,
+1,4% w stosunku do 2005 r.), INCO z obwodu moskiewskiego (3,9%, +2,5%), Avico z
Holandii (2,7%, -0,4%) i Hortino z Polski, właściciel marki handlowej Poltino (2,1%, -1%).
Swoją obecność na rynku rosyjskim wyraźnie zaznaczają równieŜ zagraniczni dostawcy
półproduktów na bazie surowców roślinnych – belgijskie Ardo i niemiecka Frosta. Wśród
waŜniejszych krajowych producentów eksperci wymieniają Ledowo (TM „ŚnieŜana”),
Tomską Kompanię SpoŜywczą (TM „śywica”), „Piąty sezon” (TM „ZamroŜona ŚwieŜość”),
„Jantarnoje” (TM „Jantarnoje”) i ARK (TM „Astrachański ogród”).

W poszukiwaniu równowagi
Według danych Nielsen Rosja największy udział w sprzedaŜy mroŜonek sięgający 54,7%
mają supermarkety, 28,6% udziału przypada na sklepy spoŜywcze, a 16,7% na minimarkety.

SprzedaŜ detaliczna mroŜonek w podziale na okręgi Rosji (w %)

Segment

Centraln

Północno

Wołga

i

y

-

Kaukaz

Zachodni

Północny

Ural

Syberia

Daleki
Wschód

Warzywa

27,7

21,4

18,3

20,9

19,0

18,5

Grzyby

8,5

9,0

19,8

13,6

19,8

10,9

Zupy

6,7

10,7

2,3

8,0

7,4

2,7

Mieszanki

19,1

22,1

26,0

23,5

24,6

26,0

Dania

28,2

32,2

22,9

24,4

18,4

22,7

Owoce

9,8

4,7

10,7

9,6

10,9

19,2

warzywne

Sprzedawcy detaliczni regularnie prowadzą badania marketingowe, aby trafić w
zmieniające się gusta klientów. Jako najwaŜniejsze czynniki wpływające na wielkość
sprzedaŜy większość z nich wymienia rozpoznawalność marki handlowej, wysoką aktywność
reklamowo-promocyjną, pozytywne opinie dystrybutorów potwierdzone konkretnymi
wynikami sprzedaŜy; rzadziej ekskluzywność czy sezonowość.
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Jak wynika z powyŜszego rosyjski rynek jest perspektywiczny zarówno dla firm juŜ na nim
działających, jak równieŜ dla planujących swoje wejście producentów oferujących szeroką i
róŜnorodną gamę produktów mroŜonych.

Opracowała:
Magdalena KałuŜa,
praktykantka w WPHI Ambasady RP w Moskwie (UMCS w Lublinie, Wydział Prawa i
Administracji, V rok prawa)

Rosyjski rynek odzieŜy

Jak wskazują wyniki badań marketingowych, przeprowadzonych w marcu 2006 r.
przez agencję DISCOVERY Research Group, rosyjski rynek odzieŜy cechuje się wysokim
tempem wzrostu sięgającym 27% rocznie. Wartość rynku w 2005 r. według róŜnych
danych wyniosła od 23 do 30 mld USD.

Rosyjski rynek odzieŜy znajduje się w fazie rozwoju i przewiduje się, Ŝe wysokie
wskaźniki jego wzrostu utrzymają się jeszcze przez najbliŜsze kilka lat. Dla międzynarodowych
firm odzieŜowych Rosja jest bardzo atrakcyjnym rynkiem i juŜ ponad połowa marek zachodnich
prowadzi na nim swoją działalność. Najsilniej reprezentowany jest średni segment cenowy, do
którego naleŜy ponad 50% rynku.
W ocenie samych uczestników rynku w chwili obecnej rosyjscy producenci odzieŜy
osiągają sukcesy przede wszystkim w średniej i niskiej kategorii cenowej. Aby mogły one
konkurować z międzynarodowymi firmami, muszą posiadać własne popularne marki i bardzo
szeroki asortyment, operatywnie reagować na trendy w modzie i często zmieniać kolekcje.
Wiele rosyjskich zakładów odzieŜowych juŜ kilka lat temu zaczęło tworzyć własne sieci
detaliczne. Liderami w tym segmencie są „Sela” (21 sklepów w Moskwie i 500 w innych
miastach), „Twoje” (odpowiednio 29 i 121 sklepów) oraz „Finn Flare” (15 i 120 sklepów).
Większość z nich poszła za przykładem firm europejskich, pozostawiając dla siebie
projektowanie, marketing itd., a produkcję umieszczając w Chinach, Indiach czy Turcji. Istnieją
takŜe wyjątki: np. firma „Gloria Jeans”, jedna z największych w Rosji o obrotach sięgających
175 mln USD, która zbudowała własną bazę produkcyjną w regionach Rosji m.in. w mieście
Szachty w obwodzie rostowskim o porównywalnych z Chinami pod względem kosztów siły
roboczej (np.wykwalifikowana szwaczka zarabia przeciętnie 200 dolarów miesięcznie, pracując
po 14 godzin na dobę).
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Zdaniem ekspertów udział rosyjskich marek w rynku odzieŜy zaczęła rosnąć i w
najbliŜszej przyszłości krajowi producenci mogą liczyć na udział sięgający 30%.
Głównymi „graczami” na rynku są jednak firmy zachodnie, które ciągle intensyfikują
działania skierowane na dalszy wzrost sprzedaŜy. Na rosyjskim rynku odzieŜy funkcjonuje
łącznie 120 niedrogich zachodnich sieci handlowych, a roczny obrót kaŜdej wynosi ok. 80-100
mln USD. W ciągu dwóch ostatnich lat ich sprzedaŜ wzrosła o 10-15%, a obrót liderów rynku o
30-40%. Specjaliści są zgodni co do tego, Ŝe do nasycenia rynku jeszcze daleko. Dlatego
producenci dąŜąc do zwiększenia udziału w rynku chętnie korzystają z systemu
franchisingowego. Uczestnicy rynku uwaŜają, Ŝe większość mieszkańców Moskwy juŜ
jednoznacznie opowiedziała się po stronie odzieŜy importowanej popularnych marek, która
charakteryzuje się wysoką jakością i szerokim asortymentem towarów, a takŜe podąŜaniem za
trendami w modzie. Według danych ABARUS Market Research udział w rosyjskim rynku
producentów zagranicznych rośnie o 4-5% rocznie.
Zagraniczne marki odzieŜy do niedawna trafiały tylko do konsumentów z Moskwy i
Petersburga, ale ostatnio zaczęły one docierać równieŜ na rosyjską prowincję. Eksperci twierdzą,
Ŝe główną strategią producentów zachodnich jest stopniowe, a w niektórych przypadkach nawet
„globalne” przenikanie w głąb rynku. MoŜna zaobserwować takŜe wzrost zainteresowania
wiodących zachodnich producentów odzieŜy rynkiem masowego odbiorcy i średnim segmentem
cenowym.

Na straganie w dzień targowy…
W dalszym ciągu dla rosyjskiego nabywcy najwaŜniejszym miejscem zakupów odzieŜy
są bazary i targowiska, na które przypada około 40% sprzedaŜy odzieŜy w Moskwie i do 80% na
prowincji. Uczestnicy rynku są przekonani, Ŝe w najbliŜszym czasie ani wejście na rynek
nowych sieci detalicznych, ani wprowadzenie nowych modnych marek nie moŜe powaŜnie
wpłynąć na zmianę tej sytuacji. Przyczyn popularności bazarów eksperci upatrują w ich
rozsądnej polityce marketingowej: umiejętnie podtrzymują one swój status najtańszych
sprzedawców detalicznych, choć juŜ dawno przestały takimi być.
Obecnie w Rosji działa ponad 3 tys. bazarów i targowisk, których łączny obrót sięga 12
mld USD. JednakŜe liczba targowisk zmniejsza się o ok. 5%, a łączny obrót spada o 15%
rocznie. Jest to związane m.in. z zamykaniem duŜych bazarów i targowisk. Ponadto na prowincji
szybko rozwiją się nowsze metody sprzedaŜy, które zaczyna preferować coraz większa liczba
ludności.
W ostatnim czasie odnotowuje się takŜe wzrost zainteresowania konsumenta towarami
markowymi. Ale stworzenie marki i zaistnienie jej w świadomości konsumenta nie wystarczy.
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Konieczne jest zbudowanie szerokiej sieci sklepów, w których będzie sprzedawana wyłącznie
odzieŜ określonej marki.
Wraz z przenoszeniem produkcji do Azji konkurencja pomiędzy markami średniego
segmentu cenowego tak wzrosła, Ŝe konieczne stało się wyznaczenie nowej strategii w dąŜeniu
do osiągnięcia sukcesu na rynku. Dzisiaj decydujące czynniki skutecznej konkurencji na rynku
odzieŜy średniego segmentu cenowego to szybkie tempo wypuszczania nowych kolekcji,
moŜliwość operatywnego regulowania cen i organizacja sieci dystrybucji. W zaistniałej sytuacji
jedynym wyjściem jest sprzedaŜ bezpośrednia. Poszczególne marki tworzą więc własne sieci
sprzedaŜy detalicznej, co w dzisiejszych warunkach jest bardziej efektywne, niŜ wydłuŜanie
łańcucha sprzedaŜy o pośrednie ogniwa.

„Szybka moda”.
Schemat funkcjonowania firm odzieŜowych jest taki sam: sieć sklepów sprzedających
towary tylko jednej marki, a więc dobra logistyka, tania produkcja i częste odnawianie kolekcji.
Kolekcje są odświeŜane w sklepach co 2 tygodnie, a nie radykalnie odnawiane – ale nabywca i
tak nabiera przeświadczenia o tym, Ŝe w sklepie pojawiły się nowe modele; w ten sposób popyt
nabywców jest stale podgrzewany. Jednym z decydujących momentów tej koncepcji jest właśnie
szybkość.
Segment ten – tzw. fast fashion – na światowym rynku odzieŜy rośnie w tempie 15-17%
rocznie. Ten model biznesu ukierunkowany jest na szybki obrót, osiągany poprzez wypuszczanie
odzieŜy małymi partiami i ograniczanie wyprzedaŜy. Obecnie w Europie na fast fashion
przypada juŜ 15% całego rynku odzieŜy i udział ten stale rośnie.
Segment fast fashion stał się prawdziwą deską ratunku dla europejskich producentów
odzieŜy i obuwia, poniewaŜ pojawiła się potrzeba bardzo szybkiej realizacji zamówienia i
dostarczenia towaru do sklepów, co jest niemoŜliwe przy koncentracji całej produkcji w Azji.
Stąd blisko połowa całej produkcji w segmencie fast fashion jest szyta w Europie, a pozostała jej
część w niedalekim sąsiedztwie. W sklepach zorientowanych na tzw.„szybką modę” nowy towar
pojawia się co tydzień. Szybki model sprzedaŜy oznacza, Ŝe najbardziej chodliwe towary mogą
pojawić się w sklepie i zniknąć w ciągu tygodnia, tworząc u konsumentów wraŜenie deficytu, co
z kolei pobudza ich do robienia zakupów.
Szybki obrót handlowy powaŜnie zmienia nastawienie ludzi do zakupów. O ile
wcześniej niejeden klient wybierał się do sklepu odzieŜowego raz lub dwa razy w miesiącu, to
teraz są oni zmuszani do odwiedzania go co tydzień, gdyŜ nowy towar moŜe się rozejść bardzo
szybko. Taka strategia pomaga firmom odzieŜowym podtrzymywać wysoki poziom sprzedaŜy i
unikać konieczności organizowania zmniejszających dochód wyprzedaŜy.
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Praktyka pokazuje, Ŝe firmy działające w segmencie fast fashion rozwijają się szybko,
otwierając dziesiątki nowych sklepów pod swoimi markami. W Europie są to firmy Inditex,
Zara, Massimo Dutti i Bershka, H&M, Mango, Top Shop. Prognozy Bain & Co przewidują, Ŝe
do 2010 r. udział tego segmentu moŜe wzrosnąć do 25%. W Rosji równieŜ spodziewany jest jego
wzrost: hiszpańska detaliczna sieć markowych sklepów Zara, która obecnie posiada w Moskwie
5 sklepów, ma w planach otwarcie kolejnych i rozwijanie swojej sieci sprzedaŜy na rynku
rosyjskim, zaś pozostali uczestnicy rynku zaczęli przygotowywać się do zaostrzenia walki
konkurencyjnej.

W co ubrać Rosję?
Prognozy sytuacji na rynku odzieŜy w Rosji przewidują, Ŝe w najbliŜszej przyszłości
Rosjanie będą kupować przede wszystkim to, co zostało zaprojektowane i uszyte przez
zagranicznych projektantów. Zaś w odpowiedzi na popyt rosyjskich konsumentów zachodni
producenci odzieŜy będą jeszcze bardziej poszerzać asortyment.
Analitycy prognozują takŜe wzrost zainteresowania zagranicznych producentów
rosyjskim rynkiem masowego odbiorcy, tzw. mass market. Oznacza to, Ŝe do głosu dojdą w
pierwszej kolejności ubrania modne i dostępne cenowo dla przeciętnego rosyjskiego
konsumenta. Oczekuje się, Ŝe konkurencja w tym segmencie zacznie rosnąć, a co za tym idzie,
ceny markowej odzieŜy z importu zaczną spadać.

Opracowała:
Magdalena KałuŜa,
praktykantka w WPHI Ambasady RP w Moskwie (UMCS w Lublinie, Wydział Prawa i
Administracji, V rok prawa)

WYSTAWY i TARGI W MOSKWIE W STYCZNIU I LUTYM 2008 R.
Termin
06.01-06.02.2008

14-17.01.2008

15-19.01.2008

Nazwa i adres strony www
V Specjalistyczna Wystawa „Tradycje BoŜonarodzeniowe
Noworoczne Narodów Świata” – florystyka
http://www.vvcentre.ru/files/2008.doc
„Mos-Shoes” – XXXIV Międzynarodowe Targi Obuwia i Galanterii
Skórzanej
www.mosshoes.com/expo/shoes/about
„Consum-Expo 2008” – XX Jubileuszowe Międzynarodowe Targi
Towarów Codziennego UŜytku
9

i

16-18.01.2008

22-26.02.2008
29.01.2008
29-31.01.2008

29.01-01.02
.2008

29.01-01.02.2008

30.01-01.02.2008

30.01-02.02.2008
04-07.02.2008

05-09.02.2008

05-08.02.2008

05-08.02.2008
05-08.02.2008

05-07.02.2008

06-09.02.2008

06-08.02.2008
06-09.02.2008
06-24.02.2008

09-17.02.2008

www.consum-expo.ru
I Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Strojów Wieczorowych, Mody
Glamour i Dodatków „MODDA 4 YOU-2008”
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/modda4u
XV Targi Specjalistyczne „Księgowość i audyt 2008”
www.expos.ru/Audit08/audit08.aspx
Targi „Edukacja ekonomiczna i biznesowa”
http://www.begin.ru/db/b2/root_id/begin_exibition/doc.html
II Moskiewskie Międzyanrodowe Forum i Wystawa Aparatury oraz
Systemów Sterowania, Nawigacji i Łączności „UVS-TECH 2008”
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/uvstech-expo
XVI Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna „Upakovka/Upak
Italia” – Maszyny pakujące i sprzęt do produkcji opakowań, materiały,
tara, logistyka.
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/upakovka
„Interplastika” – Międzynarodowe Targi Specjalistyczne Surowców,
Materiałów i Urządzeń do Produkcji i Przetwórstwa Plastiku i
Kauczuków.
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/plast-expo
„JeansShow 2008 (wiosna)” – Międzynarodowe Targi Specjalistyczne
OdzieŜy Rekreacyjnej i Sportowej
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/jeansshow
IX Ogólnorosyjskie Targi Specjalistyczne „Materiały Budowlane 2008”
www.osmexpo.ru/
CTSB – X Międzynarodowa Wystawa Instrumentów Muzycznych,
Sprzętu Audiowizualnego i Nagłośnienia
http://www.cstb.ru
XIV Ogólnorosyjskie Targi „Materiały Remontowo-Budowlane 2008”
http://www.rosstroyexpo.ru/expos.asp?eid={5D6A1898-1275-414B8120-C297E2312D8B}
Specjalistyczne Targi „Bezpieczeństwo w transporcie” w ramach XIII
Międzynarodowego Forum „Technologie bezpieczeństwa”
http://www.tts.tbforum.ru/
XI Międzynarodowe Targi „Technologie w reklamie”
http://www.rectech.ru/vistavka/
XIII Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Przemysłowo-Handlowa
„Ziarno-Pasze-Weterynaria 2008”
http://www.vvcentre.ru/files/2008.doc
IPSA GadŜety Reklamowe. Wiosna 2008 – XIII Międzynarodowe
Specjalistyczne Targi Materiałów Reklamowych i Promocyjnych
http://www.ipsa-russia.ru/expo_index.shtml
KOSMETIK-EXPO`2008 – VII Międzynarodowe Targi Kosmetyki
Profesjonalnej
http://www.ki-expo.ru/material.php?uid=98&id_type=5
III Międzynarodowe Targi Architektury Krajobrazu 2008
http://www.expoflowers.ru/landind/index.html
IV Międzynarodowe Targi Specjalistyczne „RosAviaExpo”
http://www.rosaviaexpo.ru/
III Wystawa Specjalistyczna „Świat Męskiego Hobby” – sport,
polowanie, sztuka, kolekcjonerstwo; moda, kosmetyki, perfumeria
http://www.vvcentre.ru/files/2008.doc
„Moscow Boat Show 2008” – Moskiewskie Międzynarodowe Targi
10

11-15.02.2008

11-13.02.2008
12-15.02.2008
12-14.02.2007

12-14.02.2007
12-14.02.2008

Sportów Wodnych i Rekreacji
http://www.ifa-expo.ru/events.html?id=33
„PROD-EXPO 2008” – XV Jubileuszowe Międzynarodowe Targi
Artykułów SpoŜywczych
http://www.prod-expo.ru
„Kardiologia 2008” – X Międzynarodowe Targi Kardiologiczne
http://www.mediexpo.ru/expositions/expolist/2942
„Dental Review 2008” – V Ogólnorosyjskie Targi Stomatologiczne
http://www.dental-expo.ru/de/_DRMos/index_freeze.html
„Kompozyt-Expo 2008” – Międzynarodowe Targi Specjalistyczne
Materiałów Kompozytowych
http://www.mirexpo.ru/exhibitions/composit08.shtml
Ogólnorosyjskie Specjalistyczne Targi Budownictwa 2008
http://www.stmi.ru
VII Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna „Ziemniaki, warzywa i
owoce 2008”
http://www.vvcentre.ru/files/2008.doc

12-16.02.2008

Międzynarodowe Forum Medyczne „Przemysł Zdrowia”
http://www.iz-expo.ru

14-16.02.2008

14-17.02.2008
14-18.02.2008
15-17.02.2008

„In Sports Rosja” Międzynarodowa Wystawa Artykułów, Sprzętu i
Usług Sportowych
http://expomenu.ru/expo/in_sports_russia*2008.html
Moskiewski Międzynarodowy Festiwal Nurkowania „Złoty Delfin 2008”
http://goldendolphin.ru
XXIII Międzynarodowe Targi „Łowiectwo i Rybołówstwo na Rusi”
http://www.expo-design.ru/_templates/vwp.php?wpid=1497&lang=R
„Alquimia Fair” – Międzynarodowe Targi Stylu i Jakości śycia
http://www.alquimiafair.ru/exhibition

15-16.02.2008

17-21.02.2008
17-21.02.2008

17-21.02.2008

17-21.02.2008

17-21.02.2008

17-21.02.2008

17-21.02.2008

Międzynarodowe Targi Edukacyjne 2008
http://www.iciep.ru/www/about.cfm
XVI Międzynarodowy Tydzień Budowlany
http://www.stroytekh.ru
„Strojtech 2008” – Bazowa Wystawa Federalnej Agencji ds.
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Rosstroj); XVI
Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Sprzętu, Maszyn, Techniki i
InŜynierii Drogowej oraz Materiałów Budowlanych
http://www.stroytekh.ru
RFI (Dachy i izolacje) 2008 – VI Międzynarodowe Specjalistyczne
Targi Materiałów Dekarskich i Izolacyjnych
http://www.roofexpo.ru
„Betonex 2008” VI Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Cementu i
Betonu
http://www.betonexpo.ru
„Toilex 2008” – II Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Toalet i
Łazienek
http://www.toilex.ru
„ISET (Świat Narzędzi) 2008” – VIII Międzynarodowe Specjalistyczne
Targi Narzędzi dla UŜytku Przemysłowego i Codziennego
http://www.iset-expo.ru
„WyposaŜenie 2008” – V Międzynarodowy Salon Specjalistyczny:
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17-21.02.2008

19-21.02.2008

19-21.02.2008

19-20.02.2008

21-23.02.2008

21-24.02.2008

22-24.02.2008

23-24.02.2008

wyposaŜenie maszyn i urządzeń dla obróbki metali, przemysłu
drzewnego, motoryzacyjnego i in. (w ramach ISET – Świat Narzędzi)
http://www.tooling.ru
„Measurex 2008” – V Międzynarodowy Salon Specjalistyczny:
narzędzia i urządzenia miernicze oraz najnowsze opracowania w
dziedzinie pomiarów
http://www.measurex.ru
Moskiewski Salon Mebli Specjalnych 2008 – V Wystawa
Specjalistyczna
http://www.mccm.ru
„Chołod-Expo Rosja 2008” – wystawa specjalistyczna i konferencja na
temat chłodnictwa
http://www.mirexpo.ru/exhibitions/holodexpo08.shtml
Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna i Forum „Zdrowie i
długowieczność męŜczyzny”
http://www.uroweb.ru/uronews/?id_uronews=1259
Międzynarodowa Wystawa „Nieruchomości – Hipoteka –
Ubezpieczenia”
http://www.artex21v.ru
„MIRS 2008” – IV Moskiewski Międzynarodowy Salon Nieruchomości
(w ramach DOMEXPO INTERNATIONAL XVIII Wystawy Nieruchomości Zagranicznych)
http://www.expo-design.ru/_templates/vwp.php?wpid=1456&lang=R
„Velo Park” – Moskiewska Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna
Rowerów
http://www.velo-park.ru
„Eurazja” – Międzynarodowa Wystawa Psów
http://www.rkf.org.ru/ru/index.htm

26-29.02.2008

XXX Federalne Hurtowe Targi Tekstyliów i Urządzeń dla Przemysłu
Lekkiego „Textillegprom”
http://www.legpromexpo.ru/projects/plan2008.html

26-29.02.2008

VII (XXX) Międzynarodowe Targi „Skóra – Obuwie – Futra –
Technologie”
http://www.legpromexpo.ru/projects/plan2008.html
„CPM Collection Premiere Moscow 2008” –
X Międzynarodowa Wystawa OdzieŜy Męskiej, Damskiej i Dziecięcej,
Bielizny, Mody Ślubnej i Dodatków.
http://www.cpm-moscow.ru/exhibitor
„Baby Teen Style” Międzynarodowa Wystawa Mody dla Dzieci i
Nastolatków
www.baby.interopttorg.ru
„ReaSpoMed 2008” – VIII Międzynarodowe Targi Specjalistyczne i
Ogólnorosyjskie Forum Naukowe Rehabilitacji, Medycyny Sportowej,
Lecznictwa Sanatoryjnego i Fizjoterapii
http://www.mediexpo.ru/expositions/expolist/3146
„ATiM 2008” - Międzynarodowy Salon Mechaniki Samochodowej – V
Międzynarodowe Targi Specjalistyczne „Technologia pojazdów
samochodowych, komponenty, materiały i akcesoria samochodowe,
serwis i stacje paliw”.
http://www.asm-holding.ru/strukt/str1_1.htm
VI Międzynarodowe Targi Specjalistyczne „Autotec 2008” – Sprzęt
Serwisowy i Akcesoria MontaŜowe. Materiały i Narzędzia (w ramach
ATiM 2008)
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26-29.02.2008

26-29.02.2008

27-29.02.2008

27.02-01.03.2008

27.02-01.03.2008

27.02-01.03.2008

27.02-01.03.2008
27.02-01.03.2008

28.02-01.03.2008
28.02-02.03.2008

28.02-4.03.2008

http://www.autotec.ru
„InterAutoMechanica 2008” – II Międzynarodowe Targi
Specjalistyczne (w ramach ATiM)
http://www.iam-expo.ru
Międzynarodowy Salon „EQUIP AUTO”
http://www.equipauto.com/
„MISS Spring 2008” – XV Moskiewskie Międzynarodowe Targi „Sport
i rekreacja. Wiosna”
http://www.sport-expo.ru
Międzynarodowa Wystawa i Forum Zoologiczne „ZooRussia 2008”
http://www.zoorus.ru
IV Międzynarodowe Targi Specjalistyczne „Polowanie. Wędkarstwo.
Rekreacja 2008”
http://www.safariexpo.ru
Wystawa „Twoje Zdrowie 2008”
http://www.mirexpo.ru/exhibitions/zdorovie_08.shtml

Opr.: Magdalena KałuŜa
Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Praktykantka
WPHI w Moskwie

Dni wolne od pracy w Federacji Rosyjskiej w 2008 roku
1-8 stycznia
25 luty
10 marca
1 maja
9 maja
12 czerwca
4 listopada

Święta Noworoczne
Dzień Obrońców Ojczyzny2
Dzień Kobiet 3;
Święto Wiosny i Pracy;
Dzień Zwycięstwa;
Dzień Rosji;
Dzień Jedności Narodowej

PowyŜszy spis obejmuje dni wolne od pracy ustanowione prawem federalnym FR w
związku ze świętami państwowymi (nie licząc ustawowo wolnych sobót i niedziel).
Warto dodać, iŜ w wielu instytucjach rosyjskich (zwłaszcza w szkołach, przedszkolach,
Ŝłobkach, w części administracji państwowej i samorządowej itd.) obowiązuje zwyczaj tzw.
„krótkiego dnia” w dzień poprzedzający dzień „świąteczny”. W taki „krótki dzień” instytucja
pracuje krócej np. tylko do godziny 14.00 (przy czym to instytucja sama sobie ustala o ile krócej
pracuje). Polski przedsiębiorca pracujący w Rosji powinien więc być przygotowany na sytuację,
gdy 30 kwietnia rano, odprowadzając dziecko do przedszkola, usłyszy od wychowawczyni, iŜ w
związku ze Świętem Wiosny i Pracy w dniu 30 kwietnia przedszkole będzie pracować tylko do
godziny 13.00. Jakiekolwiek interwencje w związku z brakiem wcześniejszego uprzedzenia nie
przyniosą Ŝadnych efektów.
PoniŜej prezentujemy listę innych „dni świątecznych” (święta branŜowe, urzędnicze itd.),
które moga wpłynąć na to, czy konkretny urząd lub przedsiębiorstwa będą w danym dniu mniej
lub bardziej „dostępne”. Wydaje się być nierozsądnym planować załatwianie bardzo waŜnych
spraw w Urzędzie Celnym na dzień 25 października…

2

święto przypada w sobotę – 23 lutego – w związku z tym, zgodnie z Kodeksem Pracy FR, dzień wolny
przeniesiony zostaje na 1-wszy dzień roboczy
3
święto przypada w sobotę – 8 marca – w związku z tym, zgodnie z Kodeksem Pracy FR, dzień wolny przeniesiony
zostaje na 1-wszy dzień roboczy
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Styczeń
1
- Nowy Rok
7
- BoŜe Narodzenie
12
- Dzień Pracownika Prokuratury
13
- „Stary” Nowy Rok
- Dzień Rosyjskiego Drukarstwa
21
- Dzień Wojsk InŜynieryjnych
25
- Dzień Studenta („Татьянин день”)
27
- Dzień Chwały Wojennej Rosji4
- Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu
Luty
2
– Dzień Chwały Wojennej Rosji 5
8
- Dzień Nauki Rosyjskiej
10
- Dzień Dyplomaty
- Dzień Aerofłotu
15
- Dzień Pamięci śołnierzy-Internacjonalistów
18
- Dzień Milicji Transportowej
23
- Dzień Obrońców Ojczyzny
Marzec
3
- Początek „Maslenicy” 6
8
- Międzynarodowy Dzień Kobiet
9
- Dzień Pracowników Geodezji i Kartografii
- PoŜegnalna Niedziela („Прощеное воскресенье”) święta Maslenicy
10
- Dzień Archiwów
12
- Dzień Pracowników Systemu Karno-Wykonawczego Ministerstwa Sprawiedliwości 16
- Dzień Pracowników Gospodarki Komunalnej i Pracowników Opieki Społecznej
18
- Dzień Policji Podatkowej
19
- Dzień Podwodniaka 7
23
- Międzynarodowy Dzień Meteorologii
25
- Dzień Pracownika Kultury
27
- Dzień Wojsk Wewnętrznych MSW FR
28
- Dzień Prawnika
Kwiecień
1
- Prima-Aprilis („День дурака”)
2
- Dzień Zjednoczenia Narodów Białorusi i Rosji
6
- Dzień Geologa
- Dzień Pracowników Organów Śledczych
12
- Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonauty
13
- Dzień Wojsk Ochrony Przeciwlotniczej
15
- Dzień Specjalistów Walki Radioelektronicznej
18
- Dzień Chwały Wojennej Rosji8
26
- Międzynarodowy Dzień Ochrony Własności Intelektualnej
27
- Prawosławna Wielkanoc
28
- Międzynarodowy Dzień Ochrony Pracy
4

rocznica przełamania blokady Leningradu
rocznica zwycięstwa pod Stalingradem
6
święto trwa tydzień
7
marynarzy łodzi podwodnych
8
rocznica zwycięstwa Kniazia Aleksandra Newskiego nad Niemcami w 1242 roku
5

14

30
Maj
1
5
7
9
13
18
21
24
25
26
27
28
29
31

- Dzień StraŜy PoŜarnej

- Święto Wiosny i Pracy
- Dzień Kryptologa
- Dzień Radia
- Dzień Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej9
- Dzień Zwycięstwa
- Dzień Floty Czarnomorskiej
- Międzynarodowy Dzień Muzeum
- Dzień Floty Bałtyckiej
- Dzień Floty Pacyficznej
- Dzień Słowiańskiej Literatury i Kultury
- Dzień Kadrowca
- Dzień Chemika
- Dzień Rosyjskiej Przedsiebiorczości
- Ogólnorosyjski Dzień Bibliotek
- Dzień Wojsk Ochrony Granic FR
- Dzień Kierowcy Wojskowego
- Dzień Adwokata

Czerwiec
1
- Dzień Melioratora
6
- Puszkinski Dzień Rosji
8
- Dzień Pracowników Przemysłu Tekstylnego i Lekkiego
- Dzień Pracownika Socjalnego
12
- Dzień Rosji
14
- Dzień Browarnika
- Dzień Pracownika SłuŜby Migracyjnej
15
- Dzień Pracownika Medycznego
22
- Dzień Pamięci i Bólu
25
- Dzień Przyjaźni i Jedności Słowian
27
- Dzień MłodzieŜy Rosji
28
- Dzień Wynalazcy i Racjonalizatora
Lipiec
3
- Dzień Milicji Drogowej („ГИБДД МВД РФ”)
6
- Dzień Pracowników Floty Morskiej i Rzecznej
10
- Dzień Chwały Wojennej Rosji10
13
- Dzień Rybaka
- Dzień Poczty Rosyjskiej
20
- Dzień Metalurga
25
- Dzień Administratora Sieci
27
- Dzień Pracownika Handlu
- Dzień Floty Wojennej („Dzień Neptuna”)
28
- Dzień Specjalisty PR (public relation)
Sierpień
1
- Dzień Inkasenta
2
- Dzień Wojsk Powietrzno-Desantowych
3
- Dzień Kolejarza
9

rocznica utworzenia sił zbrojnych FR
rocznica zwycięstwa Cara Piotra I nad Szwedami pod Połtawą

10

15

6
9
10
12
15
22
23
24
27
31

- Dzień Wojsk Kolejowych
- Dzień Trenera11
- Dzień Chwały Wojennej Rosji12
- Dzień Budowlańca
- Dzień Wojsk Lotniczych
- Dzień Archeloga
- Święto Flagi Państwowej Federacji Rosyjskiej
- Dzień Chwały Wojennej Rosji13
- Dzień Jeziora Bajkał
- Dzień Rosyjskiego Kina
- Dzień Górnika

Wrzesień
1
- Święto Wiedzy
2
- Dzień Gwardii Rosyjskiej
3
- Dzień Solidarności w Walce z Terroryzmem
4
- Dzień Specjalisty ds. bezpieczeństwa atomowego
7
- Dzień Pracowników Przemysłu Petrochemicznego, Gazowego i Paliwowego
- Dzień Bitwy pod Borodino. Ogólnorosyjski Festiwal Wojenno-Historyczny
8
- Dzień Finansisty
- Dzień Chwały Wojennej Rosji14
9
- Dzień Testera
11
- Dzień Chwały Wojennej Rosji15
14
- Dzień Pamięci )fiar Faszyzmu
- Dzień Czołgisty
19
- Dzień Sekretarki16
21
- Dzień Pracowników Lasów
- Dzień Chwały Wojennej Rosji17
27
- Dzień Wychowawcy18
28
- Dzień Pracowników Przemysłu Atomowego
30
- Dzień Internetu w Rosji
Październik
1
- Międzyanarodowy Dzień Ludzi Straszych
- Dzień Wojsk Lądowych
4
- Dzień Wojsk Kosmicznych
- Dzień Obrony Cywilnej19
5
- Dzień Nauczyciela
- Dzień Pracowników Milicji Kryminalnej
6
- Dzień Ubezpieczyciela
12
- Dzień Pracowników Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego
16
- Międzynarodowy Dzień Anestezjologa
19
- Dzień Pracowników Przemysłu SpoŜywczego
- Dzień Pracowników Drogownictwa
20
- Dzień Marynarza20
11

dosł. : nayczyciela wychowania fizycznego
rocznica pierwszej wygranej bitwy morskiej Rosji
13
rocznica zwycięstwa nad wojskami niemieckimi w bitwie pod Kurskiem
14
rocznica zwycięstwa armii M.I.Kutuzowa pod Borodino
15
rocznica zwycięstwa rosyjskiej armii nan wojskami tureckimi
16
równieŜ „sekretarza”
17
rocznica zwycięstwa pułków rosyjskich w bitwie na Kulikowym Polu
18
np. w przedszkolu, Ŝłobku itd.
19
święto Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
20
rocznica utowrzenia floty wojennej Rosji
12

16

23
24
25
26
29
30
31

- Dzień Wojskowego Łącznościowca
- Dzień Pracowników Reklamy
- Dzień Oddziałów Przeznaczenia Specjalnego
- Dzień Celnika
- Dzień Kierowcy
- Dzień Pracowników SłuŜby Ochrony Rządu MSW
- Dzień Pamieci Ofiar Represji Politycznych
- Dzień InŜyniera-Mechanika
- Dzień Pracowników Więzień i Aresztów

Listopad
1
- Międzynarodowy Dzień MęŜczyzn
4
- Dzień Jedności Narodowej
5
- Dzień Pracownika Wywiadu Wojskowego
6
- Dzień Komornika Sądowego
7
- Dzień Chwały Wojennej Rosji21
- Rocznica Rewolucji PaŜdziernikowej22
10
- Dzień Milisji
11
- Dzień Pamięci23
12
- Dzień Pracowników Sbierbanku FR
- Dzień Specjalisty ds. bezpieczeństwa
13
- Światowy Dzień Jakości
- Dzień Ochrony Radiacyjnej, Chemicznej i Biologicznej
14
- Dzień Socjologa
15
- Święto (rocznica) utworzenia Oddziału ds. walki z zorganizowaną przestepczością
- Dzień Poborowego
16
- Dzień Piechoty Morskiej
18
- Dzień Urodzin Dziadka-Mroza
19
- Dzień Pracownika Przemysłu Szklanego
- Dzień Wojsk Rakierowych i Artylerii
21
- Dzień Pracownika Organów Podatkowych FR
- Dzień Księgowego
27
- Dzień Audytora
30
- Dzień Matki Rosji
Grudzień
1
- Światowy dzień Walki z AIDS
- Dzień Chwały Wojennej Rosji24
2
- Dzień Bankowca
4
- Dzień Informatyki
5
- Dzień Chwały Wojennej Rosji25
9
- Dzień Bohaterów Ojczyzny
12
- Dzień Konstytucji Federacji Rosyjskiej
15
- Dzień Pamięci Dziennikarzy26
17
- Dzień Strategicznych Wojsk Rakietowych
- Dzień Pracowników SłuŜby Feldjegierskiej
20
- Dzień Relietora
- Dzień Pracowników Organów Bezpieczeństwa Państwowego (Dzień FSB)
21

rocznica Wielkiej Parady Wojskowej na Placu Czerwonym w Moskwie w 1941 przed wyjściem Ŝołnierzy na front
rocznica obchodzona przez ugrupowania komunistyczne, aktualnie święto „nieoficjalne”
23
rocznica zakończenia I Wojny Światowej
24
rocznica zwycięstwa armii rosyjskiej nad turkami
25
rocznica kontrnatarcia wojsk radzieckich w bitwie pod Moskwą
26
święto pamięci dziennikarzy, którzy zginęli w trakcie wykonywania pracy
22

17

22
24
27

- Dzień Energetyka
- Dzień Chwały Wojennej Rosji27
- Dzień Obrońcy Federacji Rosyjskiej

opr: Marek Reszuta, II Sekretarz WPHI
Ambasady RP w Moskwie

NOWE PRAWO GOSPODARCZE FR
Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR nr 983 z dnia 29 grudnia 2007 roku „Об
утверждении на 2008 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на
въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности” limit
zaproszeń dla obywateli państw obcych w celu zatrudnienia w Federacji Rosyjskiej wynosi
672.304 (limit nie dotyczy obywateli państw WNP za wyjątkiem Gruzji i Turkmenistanu).
Warto odnotować, iŜ jest to znaczący wzrost w stosunku do lat ubiegłych, gdy limit
kształtował się następująco:
2003 – 530 tys.
2004 – 213 tys.
2005 – 214 tys.
2006 - 329,3 tys.
2007 - 318,8 tys.

-*Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 12 grudnia 2007 roku Nr 855 „О
временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении черенков и отводков
винограда” (opublikowane w dniu 17 grudnia 2007 r.), od dnia 17 stycznia 2008 przez okres 9-u
miesięcy obowiązywać będą czasowe stawki celne importowe w wysokości 5% od wartości
celnej na towary:
• 0602 10 100 0 – Winorośl,
• 0602 10 100 0 - Sadzonki winorośli, szczepione lub ukorzenione.
Dotychczasowa wysokość cła wynosi 15% od wartości celnej.

-*W dniu 19 grudnia 2007 opublikowane zostało Rozporządzenie Rządu FR nr 877 z dnia
15 grudnia 2007 roku „Об утверждении перечня товаров, являющихся существенно
важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых в
исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты
экспорта”, które określa spis towarów szczególnie waŜnych dla rynku wewnętrznego Federacji
Rosyjskiej i dla których, w szczególnych okolicznościach, Rząd moŜe wprowadzić czasowe lub
całkowite ograniczenia eksportu. Do towarów tych naleŜą (wg kodów ТН ВЭД):
Код ТН ВЭД
0401

27

Наименование товаров
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или
других подслащивающих веществ

rocznica zdobycia tureckiej warowni Izmail

18

Код ТН ВЭД

Наименование товаров

0402

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или
других подслащивающих веществ

1001

Пшеница и меслин

1002 00 000 0

Рожь
Ячмень

1003 00

Кукуруза

1005

Мука пшеничная или пшенично-ржаная

1101 00
1102 10 000 0
1201 00

Мука ржаная
Соевые бобы, дробленые или недробленые
Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые

1205
1206 00

Семена подсолнечника, дробленые или недробленые

1507

Масло соевое и его фракции, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения химического состава

1512

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции,
нерафинированные или рафинированные, но без изменения
химического состава

1514

Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их
фракции, нерафинированные или рафинированные, но без
изменения химического состава

-*W dniu 05 grudnia 2007 opublikowane zostało Rozporządzenie Federalnej SłuŜby Celnej
FR nr 1327 z dnia 29 października 2007 roku „О местах декларирования отдельных видов
товаров”, ustanawiające wyłączny spis urzędów celnych Federacji Rosyjskiej, w których będzie
moŜna dokonywać odprawy celnej następujących towarów:
•

•
•

4401 - Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w
podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny,
drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety,
granulki lub w podobne formy;
4403 - Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie
obrobione;
4404 - Obręcze drewniane; Ŝerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z
drewna, zaostrzone ale nieprzetarte wzdłuŜnie; tyczki drewniane, zgrubnie
przycięte, ale nietoczone, niewygięte ani w inny sposób nieobrobione, nadające
się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wióry i
tym podobne;
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•
•

4406 - Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna;
4407 - Drewno przetarte lub strugane wzdłuŜnie, skrawane warstwami lub
okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości
przekraczającej 6 mm.

Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 05 marca 2008 roku.
N
п/п

Наименование таможенного органа, структурного подразделения

Код таможенного
органа

1. Центральное таможенное управление
1.1

Суземский таможенный пост Брянской таможни

10102120

1.2

Ковровский таможенный пост Владимирской таможни

10103050

1.3

Костромской таможенный пост Костромской таможни

10107020

1.4

Заднепровский таможенный пост (специализированный)
Смоленской таможни

10113080

1.5

Новомосковский таможенный пост Смоленской таможни

10113090

1.6

Вышневолоцкий таможенный пост Тверской таможни

10115010

1.7

Западнодвинский таможенный пост Тверской таможни

10115020

1.8

Ярославский таможенный пост Ярославской таможни

10117050

2. Северо-Западное таможенное управление
2.1

Вельский таможенный пост Архангельской таможни

10203010

2.2

Коряжемский таможенный пост Архангельской таможни

10203020

2.3

Онежский таможенный пост Архангельской таможни

10203050

2.4

Плесецкий таможенный пост Архангельской таможни

10203060

2.5

Поморский таможенный пост Архангельской таможни

10203100

2.6

Таможенный пост Гавань Балтийской таможни

10216120

2.7

Таможенный пост Лесной порт Балтийской таможни

10216110

2.8

Бабаевский таможенный пост Вологодской таможни

10204010

2.9

Великоустюгский таможенный пост Вологодской таможни

10204020

2.10 Вологодский таможенный пост Вологодской таможни

10204050

2.11 Сокольский таможенный пост Вологодской таможни

10204030

2.12 Череповецкий таможенный пост Вологодской таможни

10204040

2.13 Выборгский таможенный пост Выборгской таможни

10206080

2.14 Таможенный пост Морской порт Выборг Выборгской таможни

10206050

2.15 Калининградский таможенный пост Калининградской таможни

10205010

2.16

Таможенный пост Морской порт Калининград им. Н.С. Хазова
Калининградской таможни

10205070

2.17 Сланцевский таможенный пост Кингисеппской таможни

10218010

2.18 Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни

10218040

2.19 Ямбургский таможенный пост Кингисеппской таможни

10218060

2.20 Костомукшский таможенный пост Костомукшской таможни

10219060

2.21 Советский таможенный пост Неманской таможни

10220030
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2.22 Боровичский таможенный пост Новгородской таможни

10208010

2.23 Пестовский таможенный пост Новгородской таможни

10208050

2.24 Старорусский таможенный пост Новгородской таможни

10208020

2.25 Чудовский таможенный пост Новгородской таможни

10208030

2.26 Олонецкий таможенный пост Петрозаводской таможни

10201030

2.27 Сегежский таможенный пост Петрозаводской таможни

10201060

2.28 Псковский таможенный пост Псковской таможни

10209090

2.29 Пыталовский таможенный пост Псковской таможни

10209070

2.30 Волховский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни

10210010

2.31

Железнодорожный таможенный пост Санкт-Петербургской
таможни

10210030

2.32 Себежский таможенный пост Себежской таможни

10225030

2.33 Вяртсильский таможенный пост Сортавальской таможни

10223040

2.34 Лахденпохский таможенный пост Сортавальской таможни

10223010

2.35 Суоярвский таможенный пост Сортавальской таможни

10223020

2.36 Сыктывкарский таможенный пост Сыктывкарской таможни

10202080

2.37 Ухтинский таможенный пост Сыктывкарской таможни

10202060

3. Южное таможенное управление
3.1

Астраханский таможенный пост Астраханской таможни

10311020

3.2

Таможенный пост Морской порт Оля Астраханской таможни

10311070

3.3

Красноармейский таможенный пост Волгоградской таможни

10312040

3.4

Дербентский таможенный пост Дагестанской таможни

10302080

3.5

Махачкалинский таможенный пост Дагестанской таможни

10302070

3.6

Белореченский таможенный пост Краснодарской таможни

10309020

3.7

Ейский таможенный пост Краснодарской таможни

10309030

3.8

Таможенный пост Морской порт Темрюк Краснодарской таможни

10309150

3.9

Таможенный пост Аэропорт Минеральные Воды Минераловодской
10316040
таможни

З.1О Новороссийский таможенный пост Новороссийской таможни

10317060

3.11 Азовский таможенный пост Ростовской таможни

10313010

3.12

Таможенный пост Речной порт Ростов-на-Дону Ростовской
таможни

10313110

3.13 Сочинский таможенный пост Сочинской таможни

10318040

3.14 Таможенный пост Морской порт Таганрог Таганрогской таможни

10319070

4. Приволжское таможенное управление
4.1

Белорецкий таможенный пост Башкортостанской таможни

10401030

4.2

Нефтекамский таможенный пост Башкортостанской таможни

10401070

4.3

Кировский таможенный пост Кировской таможни

10407030

4.4

Иошкар-Олинский таможенный пост Марийской таможни

10402020

4.5

Московский таможенный пост Нижегородской таможни

10408090

4.6

Выксунский таможенный пост Нижегородской таможни

10408070
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4.7

Сормовский таможенный пост Нижегородской таможни

10408050

4.8

ОТО и ТК № 2 Сормовского таможенного поста Нижегородской
таможни

10408052

4.9

Березниковский таможенный пост Пермской таможни

10411020

4.10 Свердловский таможенный пост Пермской таможни

10411080

4.11 Чайковский таможенный пост Пермской таможни

10411040

4.12 Глазовский таможенный пост Удмуртской таможни

10405020

4.13 Первомайский таможенный пост Удмуртской таможни

10405040

4.14 Засвияжский таможенный пост Ульяновской таможни

10414030

5. Уральское таможенное управление
5.1

Алапаевский таможенный пост Екатеринбургской таможни

10502010

5.2

Ирбитский таможенный пост Екатеринбургской таможни

10502030

5.3

Первоуральский таможенный пост Екатеринбургской таможни

10502060

5.4

Звериноголовский таможенный пост Курганской таможни

10501010

5.5

Курганский железнодорожный таможенный пост Курганской
таможни

10501070

5.6

Нижнетагильский таможенный пост Нижнетагильской таможни

10509040

5.7

Серовский таможенный пост Нижнетагильской таможни

10509010

5.8

Ишимский таможенный пост Тюменской таможни

10503040

5.9

Тюменский таможенный пост Тюменской таможни

10503050

5.10 Няганьский таможенный пост Ханты-Мансийской таможни

10505080

5.11 Югорский таможенный пост Ханты-Мансийской таможни

10505070

5.12 Троицкий таможенный пост Челябинской таможни

10504070

5.13 Челябинский таможенный пост Челябинской таможни

10504080

6. Сибирское таможенное управление
6.1

Барнаульский таможенный пост Алтайской таможни

10605020

6.2

Бийский таможенный пост Алтайской таможни

10605030

6.3

Кулундинский таможенный пост Алтайской таможни

10605060

6.4

Рубцовский таможенный пост Алтайской таможни

10605080

6.5

Братский таможенный пост Братской таможни

10616060

6.6

Железногорский таможенный пост Братской таможни

10616010

6.7

Магистральный таможенный пост Братской таможни

10616020

6.8

Усть-Илимский таможенный пост Братской таможни

10616040

6.9

Усть-Кутский таможенный пост Братской таможни

10616050

6.10 Улан-Удэнский таможенный пост Бурятской таможни

10602040

6.11 Байкальский таможенный пост Иркутской таможни

10607030

6.12 Иркутский таможенный пост Иркутской таможни

10607040

6.13 Нижнеудинский таможенный пост Иркутской таможни

10607050

6.14 Саянский таможенный пост Иркутской таможни

10607060

6.15 Усольский таможенный пост Иркутской таможни

10607070
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6.16 Ачинский таможенный пост Красноярской таможни

10606020

6.17 Каннский таможенный пост Красноярской таможни

10606050

6.18 Лесосибирский таможенный пост Красноярской таможни

10606070

6.19 Асиновский таможенный пост Томской таможни

10611010

6.20 Агинский таможенный пост Читинской таможни

10612010

6.21 Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни

10612040

6.22 Читинский таможенный пост Читинской таможни

10612050

7. Дальневосточное таможенное управление
7.1

Комсомольский-на-Амуре таможенный пост Амурской таможни

10713030

7.2

Николаевский таможенный пост Амурской таможни

10713010

7.3

Биробиджанский таможенный пост Биробиджанской таможни

10708020

7.4

Белогорский таможенный пост Благовещенской таможни

10704010

7.5

Поярковский таможенный пост Благовещенской таможни

10704030

7.6

Тындинский таможенный пост Благовещенской таможни

10704040

7.7

Советско-Гаванский таможенный пост Ванинской таможни

10711010

7.8

Таможенный пост Морской порт Ванино Ванинской таможни

10711020

7.9

Первомайский таможенный пост Владивостокской таможни

10702020

7.10 Ольгинский таможенный пост Находкинской таможни

10714020

7.11 Таможенный пост Морской порт Находка Находкинской таможни

10714060

7.12 Таможенный пост Морской порт Пластун Находкинской таможни

10714030

Александровск-Сахалинский таможенный пост Сахалинской
таможни

10707020

7.13

7.14 Корсаковский таможенный пост Сахалинской таможни

10707030

7.15 Холмский таможенный пост Сахалинской таможни

10707070

7.16 Арсеньевский таможенный пост Уссурийской таможни

10716040

7.17 Лесозаводский таможенный пост Уссурийской таможни

10716020

7.18 Уссурийский таможенный пост Уссурийской таможни

10716050

7.19 Хабаровский таможенный пост Хабаровской таможни

10703050

7.20 Таможенный пост Морской порт Славянка Хасанской таможни

10717040

-*Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR nr 958 z dnia 29 grudnia 2007 r. «Об
утверждении ставок ввозных таможенных пошлин на поликарбонаты » (rozporządzenie
opublikowane w dniu 10 stycznia br.; obowiązuje od dnia 17 stycznia br.) przedłuŜono na okres
kolejnych 9-u miesięcy stosowanie stawek celnych importowych na n/wym. towary:

Код ТН ВЭД

Наименование позиции
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Ставка
ввозной
таможенной пошлины (в
процентах
от
таможенной стоимости

либо в евро, либо в
долларах США)

3907 40000 1

- с показателем текучести расплава не
менее 9,0 г/10 мин, но не более 15
г/10 мин при температуре 250 град. с
и нагрузке 1,2 кг или не менее 55 г/10
мин, но не более 70 г/10 мин при
температуре 300 град. с и нагрузке 1,2
кг, для изготовления оптических
носителей информации

0

3907 40000 9

- прочие

10

-*Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR nr 913 z dnia 21 grudnia 2007 r. «О временных
ставках ввозных таможенных пошлин на цемент и изделия из цемента» (rozporządzenie
opublikowane w dniu 25 grudnia 2007) od dnia 25 stycznia 2008 roku na okres 9-u miesięcy
wprowadzone zostają obniŜone stawki celne eksportowe na cement oraz wyroby z cementu (w
nawiasie dotychczasowa wartość stawki celnej):

Наименование
позиции

Ставка ввозной таможенной
пошлины (впроцентах от
таможенной стоимости либо
вевро, либо в долларах США)

2523 10 000 0

– клинкеры цементные

0 (5)

2523 21 000 0

– – цемент белый,
искусственно
окрашенный или
неокрашенный

0 (5)

2523 29 000 0

– – прочий

0 (5)

2523 30 000 0

– цемент
глиноземистый

0 (5)

2523 90 100 0

– – цемент для
доменных печей

0 (5)

2523 90 800 0

– – прочий

0 (5)

6810 11 100 0

– – – из облегченного
бетона (сосновой из
битой пемзы,
гранулированного
шлака и т.д.)

7,5 (15)

6810 11 900 0

– – – прочие

7,5 (15)

6810 19 100 0

– – – черепица

7,5 (15)

6810 19 310 0

– – – – из бетона

7,5 (15)

6810 19 390 0

– – – – прочая

7,5 (15)

6810 19 900 0

– – – прочие

7,5 (15)

Код ТН ВЭД
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6810 91 100 0

– – – части пола

7,5 (15)

6810 91 900 0

– – – прочие

7,5 (15)

6810 99 000 0

– – прочие

7,5 (15)

6811 40 000 0

– содержащие асбест

7,5 (15)

6811 81 000 0

– – гофрированные
листы

7,5 (15)
7,5 (15)

6811 82 110 0

– – – листы для
отделки крыш илистен,
размером не более 40 х
60 см

6811 82 800 0

– – – прочие

7,5 (15)

6811 83 000 0

– – трубы, трубки и
фитинги к ним

7,5 (15)

6811 89 000 0

– – прочие изделия

7,5 (15)

-*Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR nr 934 z dnia 28 grudnia 2007 r. «О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2007 г.
N 660 в отношении утверждения ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу и
меслин» (rozporządzenie opublikowane w dniu 28 grudnia 2006) w okresie 28.01.2008 –
30.04.2008 stawka celna eksportowa na pszenicę i meslin (kod ТН ВЭД FR – 1001) wynosiła
będzie 40% od wartości celnej, lecz nie mniej niŜ 0,0105 Euro za 1 kg – przy czym, zgodnie z
wcześniejszymi postanowieniami tj. Na podstawie Rozporządzenia Rządu FR nr 660 z dnia 10
października 2007 r. « Oб утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на
пшеницу, меслин и ячмень, вывозимые за пределы государств - участников соглашений о
Таможенном союзе» w okresie 12.11.2007-30.04.2008 stawka celna eksportowa miała wynosić
10% od wartości celnej, lecz nie mniej niŜ 0,022 Euro za 1 kg.
Jednocześnie informujemy, iŜ wprowadzona Rozporządzeniem nr 660 z dnia 10
października 2007 wysokość stawki celnej eksportowej na jęczmień (kod ТН ВЭД FR – 100300)
w wysokości 30% od wartości celnej, lecz nie mniej niŜ 0,07 Euro za 1 kg (obowiązująca do
dnia 30.04.2008) pozostała bez zmian.

-*Rozporządzeniem Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej i Aparatu Rządu
Federacji Rosyjskiej nr 1576/954 z dnia 21 grudnia 2007 roku, zatwierdzone zostały oficjalne
nazwy i skróty nazw organów władzy wykonawczej FR:
Главное управление специальных программ Президента
Российской Федерации
Государственная фельдъегерская служба Российской
Федерации
Государственный комитет Российской Федерации по делам
молодежи
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ГУСП
ГФС России
Госкоммолодежи
России

Государственный комитет Российской Федерации по
рыболовству
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство информационных технологий и связи
Российской Федерации

Госкомрыболовство
России
МВД России
Минздравсоцразвития
России
МИД России
Мининформсвязи
России

Министерство культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство природных ресурсов Российской Федерации

Минкультуры России

Министерство промышленности и энергетики Российской
Федерации

Минпромэнерго России

Министерство регионального развития Российской
Федерации
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Министерство транспорта Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации
Министерство юстиции Российской Федерации
Служба внешней разведки Российской Федерации
Управление делами Президента Российской Федерации
Федеральная антимонопольная служба
Федеральная аэронавигационная служба
Федеральная миграционная служба
Федеральная налоговая служба
Федеральная регистрационная служба
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная служба охраны Российской Федерации
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству

Минобороны России
Минобрнауки России
МПР России

Минрегион России

МЧС России
Минсельхоз России
Минтранс России
Минфин России
Минэкономразвития
России
Минюст России
СВР России
Brak skrótu
ФАС России
Росаэронавигация
ФМС России
ФНС России
Росрегистрация
ФСБ России
Росстат
ФСИН России
ФСО России
Россельхознадзор
ФСВТС России

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды

Росгидромет

Федеральная служба по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам
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Роспатент

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития

Росздравнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Федеральная служба по оборонному заказу
Федеральная служба по тарифам
Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю
Федеральная служба по труду и занятости
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовым рынкам

Россвязьохранкультура
Рособрнадзор
Росприроднадзор
Ространснадзор
Рособоронзаказ
ФСТ России
ФСТЭК России
Роструд
Росфинмониторинг
ФСФР России

Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору

Ростехнадзор

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков
Федеральная служба страхового надзора
Федеральная служба судебных приставов
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Федеральная таможенная служба
Федеральное агентство водных ресурсов
Федеральное агентство воздушного транспорта
Федеральное агентство геодезии и картографии
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
Федеральное агентство лесного хозяйства
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное агентство по атомной энергии

ФСКН России

Федеральное агентство по высокотехнологичной
медицинской помощи
Федеральное агентство по государственным резервам
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному
развитию
Федеральное агентство по информационным технологиям
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Федеральное агентство по науке и инновациям
Федеральное агентство по недропользованию
Федеральное агентство по образованию
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Росстрахнадзор
ФССП России
Росфиннадзор
ФТС России
Росводресурсы
Росавиация
Роскартография
Росжелдор
Роснедвижимость
Рослесхоз
Росморречфлот
Росатом
Росмедтехнологии
Росрезерв
Росздрав
Росинформтехнологии
Роскультура
Роснаука
Роснедра
Рособразование

Федеральное агентство по обустройству государственной
границы Российской Федерации
Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям
Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной,
специальной техники и материальных средств
Федеральное агентство по промышленности
Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
Федеральное агентство по туризму
Федеральное агентство по управлению особыми
экономическими зонами
Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Федеральное агентство по физической культуре и спорту
Федеральное агентство по энергетике
Федеральное агентство связи
Федеральное агентство специального строительства
Федеральное архивное агентство
Федеральное дорожное агентство
Федеральное казначейство
Федеральное космическое агентство
Федеральное медико-биологическое агентство

opr: Marek Reszuta, II Sekretarz WPHI
Ambasady RP w Moskwie
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Росграница
Роспечать
Рособоронпоставка
Роспром
Росстрой
Ростехрегулирование
Ростуризм
РосОЭЗ
Росимущество
Росспорт
Росэнерго
Россвязь
Спецстрой России
Росархив
Росавтодор
Казначейство России
Роскосмос
ФМБА России

