
Основна товарна структура імпорту  
у січні – вересні 2020 року 
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дол. США 

Звiтний перiод 
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Всього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                     1142357,0 91,1  100,0 

фармацевтична продукція                                                                                                                                                                                                                                 255669,3 110,6  22,4 

реактори ядерні, котли, машини                                                                                                                                                                                                             186773,7 88,9  16,3 

пластмаси, полімерні матеріали 88087,4 120,4  7,7 

палива мінеральні; нафта і продукти її 

перегонки 

46431,1 30,6  4,1 

молоко та молочні продукти, яйця птиці; 

натуральний мед 

36651,2 211,3  3,2 

засоби наземного транспорту, крім залізничного 34654,5 60,2  3,0 

електричні машини                                                                                                                                                                                                                         33918,0 63,1  3,0 

папiр та картон                                                                                                                                                                                                                                         27182,7 81,2  2,4 

вироби з чорних металiв                                                                                                                                                                                                                                 26185,6 96,1  2,3 

мило, поверхнево-активні органічні речовини 25843,9 124,7  2,3 

алкогольні і безалкогольні напої та оцет                                                                                                                                                                                                                25224,5 124,5  2,2 

 каучук, гума                                                                                                                                                                                                                                            24258,5 117,7  2,1 

ефiрнi олії                                                                                                                                                                                                                       23988,0 103,9  2,1 

готові продукти із зерна 20669,5 135,1  1,8 

різноманітна хімічна продукція                                                                                                                                                                                                                    20557,9 83,6  1,8 

екстракти дубильнi                                                                                                                                                                                                                            19306,6 106,2  1,7 

чорнi метали                                                                                                                                                                                                                                            15832,6 66,8  1,4 

органiчнi хiмiчнi сполуки                                                                                                                                                                                                                               15453,6 93,9  1,4 

прилади та апарати оптичні, фотографічні 12556,9 105,7  1,1 

різнi харчовi продукти                                                                                                                                                                                                                                  11938,6 84,3  1,0 

вата                                                                                                                                                                                                                                                    11567,2 123,9  1,0 

вироби з каменю, гiпсу, цементу                                                                                                                                                                                                                         11554,0 112,0  1,0 

продукти переробки овочів                                                                                                                                                                                                                       11357,5 146,0  1,0 

залишки і вiдходи харчової промисловості                                                                                                                                                                                                                10421,7 129,9  0,9 

какао та продукти з нього                                                                                                                                                                                                                               9660,4 101,8  0,8 

риба i ракоподібні                                                                                                                                                                                                                                      9516,3 109,4  0,8 

м'ясо та їстівні субпродукти 8958,6 73,7  0,8 

керамiчнi вироби                                                                                                                                                                                                                                        8712,7 55,8  0,8 

жири та олії тваринного або рослинного 

походження                                                                                                                                                                                                       

6688,9 90,1  0,6 

тютюн і промислові замінники тютюну 6485,7 218,6  0,6 

скло та вироби із скла                                                                                                                                                                                                                                  6263,2 142,8  0,5 

інструменти, ножовi вироби                                                                                                                                                                                                                              6121,3 83,1  0,5 

продукти неорганiчної хiмiї                                                                                                                                                                                                                             5115,4 64,2  0,4 

кава, чай                                                                                                                                                                                                                                      4963,5 88,2  0,4 

продукти з м'яса, риби                                                                                                                                                                                                                                  4454,0 134,1  0,4 

залізничні локомотиви                                                                                                                                                                                                 4394,2 219,8  0,4 

добрива                                                                                                                                                                                                                                                 4324,2 73,4  0,4 

їстівнi плоди та горiхи                                                                                                                                                                                                                      4112,2 97,0  0,4 

бавовна                                                                                                                                                                                                                                       4012,1 110,9  0,4 

овочi                                                                                                                                                                                                                                      3623,4 500,7  0,3 

цинк і вироби з нього 3576,4 114,7  0,3 

іншi готовi текстильні вироби                                                                                                                                                                                                                           3293,6 59,5  0,3 

деревина і вироби з деревини                                                                                                                                                                                                                            3215,3 90,3  0,3 

іншi вироби з недорогоцінних металiв                                                                                                                                                                                                                    3040,5 85,0  0,3 
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бiлковi речовини                                                                                                                                                                                                                                        2820,7 123,8  0,2 

рiзнi готовi вироби                                                                                                                                                                                                                                     2707,6 95,5  0,2 

одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні 2383,0 107,1  0,2 

живі дерева та інші рослини 2136,3 452,7  0,2 

сіль; сірка; землі та каміння 2113,3 84,4  0,2 

порох і вибуховi речовини                                                                                                                                                                                                                               1813,2 144,4  0,2 

перли природні або культивовані, дорогоцінне 

або напівдорогоцінне каміння 

1740,9 206,5  0,2 

живi тварини                                                                                                                                                                                                                                            1715,9 117,7  0,2 

текстильнi матерiали                                                                                                                                                                                                                                    1684,5 101,5  0,1 

нитки синтетичні або штучні                                                                                                                                                                                                                             1429,2 93,4  0,1 

зерновi культури                                                                                                                                                                                                                                        1421,5 205,4  0,1 

килими                                                                                                                                                                                                                                                  1367,0 97,8  0,1 

меблi                                                                                                                                                                                                                                                   1268,6 132,5  0,1 

насiння і плоди олійних рослин                                                                                                                                                                                                                          1231,5 54,2  0,1 

цукор і кондитерські вироби з цукру 1194,0 80,0  0,1 

спецiальнi тканини                                                                                                                                                                                                                                      955,5 116,1  0,1 

іграшки                                                                                                                                                                                                                                           703,4 135,0  0,1 

синтетичні або штучні штапельні волокна 674,2 46,1  0,1 

алюмiнiй i вироби з нього                                                                                                                                                                                                                            594,0 35,7  0,1 

вироби із шкiри                                                                                                                                                                                                                                         589,7 85,5  0,1 

 


