Що імпортує Вінниччина
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області
загальний обсяг імпортних надходжень у січні–липні 2019р., порівняно з
січнем–липнем 2018р., збільшився на 19,1% і склав 372 млн.дол. США.
Головними партнерами в імпорті товарів були такі країни, як Білорусь,
Італія, Китай, Нідерланди, Німеччина, Польща, Російська Федерація, Румунія,
Сербія, США, Туреччина та Чехія.
Характеризуючи структуру імпортних надходжень, слід відмітити, що в
найбільших обсягах на Вінниччину завозились машини, обладнання та
механізми (104 млн.дол.) – з Китаю, Німеччини, Польщі, Румунії та Чехії,
засоби наземного транспорту (59 млн.дол.) – з Німеччини, Польщі та США,
продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (57 млн.дол.) –
з Польщі та Сербії, недорогоцінні метали та вироби з них (35 млн.дол.) – з
Китаю, Кореї та Туреччини, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
(24 млн.дол.) – з Китаю, Німеччини, Польщі та Румунії, текстильні матеріали
та текстильні вироби (17 млн.дол.) – з Італії, Китаю, Німеччини та Румунії,
деревина і вироби з деревини (16 млн.дол.) – з Китаю, Польщі та Румунії,
готові харчові продукти – з Китаю, Нідерландів, Польщі, США та мінеральні
продукти – з Білорусі і Молдови (по 12 млн.дол.) та продукти рослинного
походження (7 млн.дол.) – з Єгипту, Канади, Китаю та Туреччини.
У січні–липні 2019р. закуплено у іноземних партнерів 433,3 т м’яса
великої рогатої худоби, 226,2 т м’яса свиней (свинини), 191,9 т кондитерських
виробів з цукру, 10,5 тис.т продуктів переробки нафти, 64,3 тис.т
портландцементу, 3978,0 т вугілля кам’яного, брикетів і аналогічних видів
твердого палива, 74,0 т медикаментів, 87,2 тис.т добрив, 22,0 тис.шт шин для
вантажних автомобілів, 5,5 тис.м3 плит деревноволокнистих, 1414,8 тис.м2
тканин різних видів, 22,2 тис.т прокату чорних металів, 491,7 т труб з
ливарного чавуну і чорних металів, 274,4 тис.шт машин пральних побутових,
4092 автонавантажувача, 130 машини сільськогосподарських, садових для
обробки ґрунту, 46 комбайнів зернозбиральних, 978 тракторів,
5516 автомобілів легкових, 86 автомобілів вантажних та 40 автомобілів
спеціальних.
При використанні інформації обов’язковим є посилання
джерело – Головне управління статистики у Вінницькій області.
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