Зовнішня торгівля товарами підприємств області
у I кварталі 2019 року
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області
у I кварталі 2019р. експорт товарів становив 372,2 млн.дол. США, імпорт –
154,6 млн.дол. Порівняно із I кварталом 2018р. експорт та імпорт збільшились
відповідно на 10,0% (на 33,8 млн.дол.) та на 27,8% (на 33,6 млн.дол.).
Суб’єктами господарювання області експортовано товарів у 2,4 раза
більше, ніж імпортовано.
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 120 країн
світу.
Серед країн-партнерів найбільше товарів експортувалося до Індії –
53,5 млн.дол., Польщі – 35,9 млн.дол., Китаю – 25,1 млн.дол., Іспанії –
21,4 млн.дол., Туреччини – 20,0 млн.дол. та Білорусі – 19,9 млн.дол.
У I кварталі 2019р. з Вінниччини було експортовано 493,0 т м’яса великої
рогатої худоби, 7,6 тис.т молока і молочних продуктів, 1352,6 т масла
вершкового та інших молочних жирів, 140,7 т сирів, 427,4 тис.т зернових
культур, 1163,8 т круп зернових, 2172,3 т насіння соняшника, 155,7 тис.т олії
соняшникової, 30,9 тис.т цукру білого, 73,3 тис.дал горілки, 14,4 тис.м3
лісоматеріалів оброблених та 1602,4 т прокату чорних металів.
Найбільші поставки імпортних товарів здійснювались з Китаю –
30,4 млн.дол., Польщі – 18,6 млн.дол., Німеччини – 13,5 млн.дол., США –
11,9 млн.дол. та Румунії – 11,7 млн.дол.
Імпортовано на Вінниччину 205,9 т м’яса великої рогатої худоби, 75,4 т
м’яса свиней (свинини), 111,5 т кондитерських виробів з цукру, 3,8 тис.т
продуктів переробки нафти, 15,9 тис.т портландцементу, 3015,7 т вугілля
кам’яного, брикетів і аналогічних видів твердого палива, 35,1 т медикаментів,
41,1 тис.т добрив, 8,7 тис.шт шин для вантажних автомобілів, 3,7 тис.м3 плит
деревноволокнистих, 506,2 тис.м2 тканин різних видів, 9,3 тис.т прокату чорних
металів, 143,6 т труб з ливарного чавуну і чорних металів, 76,9 тис.шт машин
пральних побутових, 2026 автонавантажувачів, 69 машин сільськогосподарських, садових для обробки ґрунту, 11 комбайнів зернозбиральних,
427 тракторів, 3250 автомобілів легкових, 23 автомобілі вантажні та
25 автомобілів спеціальних.

При використанні інформації обов’язковим є посилання
джерело – Головне управління статистики у Вінницькій області.
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