
 

Основна товарна структура експорту  

у січні – вересні 2020 року 
Вартiсть, тис. 

дол. США 

Звiтний перiод 

до вiдпов. 

перiоду попер. 

року, % 

Питома  

вага в 

загальному 

обсязi,% 

Всього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                     1464223,8 71,5  100,0 
руди, шлак і зола                                                                                                                                                                                                                                     562212,0 63,3  38,4 

чорнi метали                                                                                                                                                                                                                                            428675,8 85,3  29,3 

вироби з чорних металiв                                                                                                                                                                                                                                 175572,5 91,8  12,0 

залізничні локомотиви                                                                                                                                                                                                 64851,0 131,2  4,4 

жири та олії тваринного або рослинного 

походження                                                                                                                                                                                                       

41452,3 73,4  2,8 

палива мінеральні; нафта і продукти її 

перегонки 

18860,6 11,2  1,3 

скло та вироби із скла                                                                                                                                                                                                                                  17580,8 150,2  1,2 

меблi                                                                                                                                                                                                                                                   16259,0 89,9  1,1 

добрива                                                                                                                                                                                                                                                 16065,4 73,6  1,1 

пластмаси, полімерні матеріали 12879,3 143,7  0,9 

одяг та додаткові речі до одягу, текстильні 10620,7 90,5  0,7 

залишки і вiдходи харчової промисловості                                                                                                                                                                                                                10486,4 74,9  0,7 

деревина і вироби з деревини                                                                                                                                                                                                                            10236,2 78,6  0,7 

реактори ядерні, котли, машини                                                                                                                                                                                                             10014,6 93,5  0,7 

насiння і плоди олійних рослин                                                                                                                                                                                                                          6999,0 49,0  0,5 

електричнi машини                                                                                                                                                                                                                         6606,7 67,3  0,5 

зерновi культури                                                                                                                                                                                                                                        5476,0 65,1  0,4 

іншi недорогоціннi метали                                                                                                                                                                                                                               5356,5 53,6  0,4 

одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні 5292,8 122,6  0,4 

судна 4505,7 150,3  0,3 

мило, поверхнево-активні органічні 

речовини 

3523,4 292,8  0,2 

різнi харчовi продукти                                                                                                                                                                                                                                  3010,9 90,8  0,2 

молоко та молочні продукти, яйця птиці; 

натуральний мед 

2889,3 605,2  0,2 

папiр та картон                                                                                                                                                                                                                                         2350,5 70,5  0,2 

іншi вироби з недорогоцінних металiв                                                                                                                                                                                                                    2219,2 142,4  0,2 

натуральне та штучне хутро 2098,3 360,3  0,1 

готові продукти із зерна 1871,6 108,9  0,1 

какао та продукти з нього                                                                                                                                                                                                                               1337,4 50,8  0,1 

каучук, гума                                                                                                                                                                                                                                            1287,8 106,4  0,1 

засоби наземного транспорту, крім 

залізничного 

1280,8 167,3  0,1 

прилади та апарати оптичні, фотографічні 1109,7 122,2  0,1 

продукти неорганiчної хiмiї                                                                                                                                                                                                                             997,9 92,4  0,1 

сіль; сірка; землі та каміння 950,0 106,6  0,1 

екстракти дубильнi                                                                                                                                                                                                                            838,5 311,6  0,1 

їстівнi плоди та горiхи                                                                                                                                                                                                                      751,9 77,5  0,1 

вироби з каменю, гiпсу, цементу                                                                                                                                                                                                                         747,8 68,3  0,1 


