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Всього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                     1697082,7 107,2  100,0 

фармацевтична продукція                                                                                                                                                                                                                                 325739,4 116,2  19,2 

реактори ядерні, котли, машини                                                                                                                                                                                                             274543,1 119,0  16,2 

палива мінеральні; нафта і продукти її 

перегонки 

168761,6 73,0  9,9 

пластмаси, полімерні матеріали 103988,4 110,9  6,1 

електричнi машини                                                                                                                                                                                                                         77109,1 106,6  4,5 

засоби наземного транспорту, крім 

залізничного 

75019,6 149,4  4,4 

папiр та картон                                                                                                                                                                                                                                         45114,0 91,2  2,7 

алкогольні і безалкогольні напої та оцет                                                                                                                                                                                                                34620,9 151,9  2,0 

ефiрнi олії                                                                                                                                                                                                                       34358,8 134,9  2,0 

вироби з чорних металiв                                                                                                                                                                                                                                 33730,3 100,0 - 2,0 

різноманітна хімічна продукція                                                                                                                                                                                                                    30665,8 83,2  1,8 

чорнi метали                                                                                                                                                                                                                                            30026,9 83,6  1,8 

мило, поверхнево-активні органічні речовини 27473,8 117,5  1,6 

молоко та молочні продукти, яйця птиці; 

натуральний мед 

27314,6 190,5  1,6 

готові продукти із зерна 26972,1 203,2  1,6 

каучук, гума                                                                                                                                                                                                                                            25373,7 82,1  1,5 

екстракти дубильнi                                                                                                                                                                                                                            24115,2 82,3  1,4 

керамiчнi вироби                                                                                                                                                                                                                                        23322,2 205,0  1,4 

органiчнi хiмiчнi сполуки                                                                                                                                                                                                                               22309,5 98,1  1,3 

різнi харчовi продукти                                                                                                                                                                                                                                  22192,3 110,8  1,3 

какао та продукти з нього                                                                                                                                                                                                                               17483,1 149,2  1,0 

м'ясо та їстівні субпродукти 16925,8 77,5  1,0 

прилади та апарати оптичні, фотографічні 16803,7 110,5  1,0 

продукти переробки овочів                                                                                                                                                                                                                       15021,8 153,5  0,9 

вироби з каменю, гiпсу, цементу                                                                                                                                                                                                                         13569,1 105,6  0,8 

вата                                                                                                                                                                                                                                                    12681,1 206,5  0,7 

залишки і вiдходи харчової промисловості                                                                                                                                                                                                                12030,1 183,9  0,7 

риба i ракоподібні                                                                                                                                                                                                                                      12010,3 127,8  0,7 

жири та олії тваринного або рослинного 

походження                                                                                                                                                                                                       

10935,1 141,3  0,6 

інструменти, ножовi вироби                                                                                                                                                                                                                              10232,7 99,5  0,6 

продукти неорганiчної хiмiї                                                                                                                                                                                                                             10013,6 110,1  0,6 

кава, чай                                                                                                                                                                                                                                      7729,7 201,8  0,5 

скло та вироби із скла                                                                                                                                                                                                                                  7047,1 102,2  0,4 

добрива                                                                                                                                                                                                                                                 6670,9 215,5  0,4 

іншi готовi текстильні вироби                                                                                                                                                                                                                           6250,3 65,4  0,4 

продукти з м'яса, риби                                                                                                                                                                                                                                  5811,4 189,1  0,3 

їстівнi плоди та горiхи                                                                                                                                                                                                                      5689,7 238,3  0,3 

бавовна                                                                                                                                                                                                                                       5141,3 71,0  0,3 

іншi вироби з недорогоцінних металiв                                                                                                                                                                                                                    4892,6 128,5  0,3 

тютюн і промислові замінники тютюну 4829,8 178,8  0,3 

деревина і вироби з деревини                                                                                                                                                                                                                            4783,9 146,7  0,3 

рiзнi готовi вироби                                                                                                                                                                                                                                     4361,2 125,0  0,3 

цинк і вироби з нього 4097,0 98,0  0,2 
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одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні 3568,9 165,4  0,2 

сіль; сірка; землі та каміння 3519,4 37,0  0,2 

бiлковi речовини                                                                                                                                                                                                                                        3350,8 105,6  0,2 

залізничні локомотиви                                                                                                                                                                                                 3313,9 144,4  0,2 

насiння і плоди олійних рослин                                                                                                                                                                                                                          2409,9 32,4  0,1 

текстильнi матерiали                                                                                                                                                                                                                                    2408,0 111,9  0,1 

килими                                                                                                                                                                                                                                                  2257,1 99,0  0,1 

нiкель i вироби з нього                                                                                                                                                                                                                                2173,5 62,6  0,1 

цукор і кондитерські вироби з цукру 1977,7 90,6  0,1 

нитки синтетичні або штучні                                                                                                                                                                                                                             1949,8 69,1  0,1 

алюмiнiй i вироби з нього                                                                                                                                                                                                                            1942,8 83,4  0,1 

живi тварини                                                                                                                                                                                                                                            1896,2 79,0  0,1 

порох і вибуховi речовини                                                                                                                                                                                                                               1671,1 165,2  0,1 

синтетичні або штучні штапельні волокна 1625,1 94,9  0,1 

перли природні або культивовані, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 

1620,2 137,7  0,1 

овочi                                                                                                                                                                                                                                      1583,9 146,7  0,1 

меблi                                                                                                                                                                                                                                                   1331,3 7,0  0,1 

спецiальнi тканини                                                                                                                                                                                                                                      905,7 118,1  0,1 

 


