
Польща – надійний партнер Вінниччини в зовнішній торгівлі 
 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області у січні–
листопаді 2021 року найбільшим торговельним партнером Вінниччини була 
Польща, товарообіг з якою становив 14% зовнішнього товарообігу Вінницької 
області.  

Суб’єкти підприємницької діяльності Вінниччини продовжують 
підтримувати партнерські зв’язки з польськими партнерами та нарощувати 
обсяги зовнішньої торгівлі. 

У січні–листопаді 2021р. обсяг експорту товарів до Польщі становив  
156 млн.дол. США, а імпорту – 96 млн.дол.. Порівняно із січнем–листопадом 
2020р., обсяг експорту збільшився на 28%, а імпорту на 43%.  

До Польщі у найбільших обсягах експортувалась деревина і вироби  
з деревини (75 млн.дол., що складає 58% обсягів всієї деревини, вивезеної  
з Вінниччини). Це, в основному, вироби столярні та теслярські будівельні  
деталі – 3 млн.м2 (60 млн.дол.), деревина паливна – 41 тис.т (6 млн.дол.), листи 
для облицювання – 6 тис.м3 (6 млн.дол.) та лісоматеріали розпиляні або 
розколоті – 6 тис.м3 (2 млн.дол.).  

У великих обсягах експортувались жири та олії тваринного та рослинного 
походження: олія соняшникова – 11 тис.т (14 млн.дол.), олія свиріпова, ріпакова 
або гірчична – 2 тис.т (2 млн.дол.), олія соєва – 2 тис.т (2 млн.дол.), жир 
свинячий – 5 тис.т (6 млн.дол.) та залишки і вiдходи харчової промисловості,  
а саме: макуха – 37 тис.т (14 млн.дол.).  

Користувались попитом у польських споживачів вінницькі меблі – 4 тис.т  
(7 млн.дол.), казеїн – 280 т (3 млн.дол.), промислові жирні кислоти – 3 тис.т  
(3 млн.дол.), холодильні і морозильні камери, шафи, вітрини, прилавки –  
5 тис.шт (2 млн.дол.), електричні нагрівачі – 96 тис.шт (2 млн.дол.), а також, 
сільськогосподарська продукція та продукти її переробки: малина – 1 тис.т  
(5 млн.дол.), варення, джеми, плодові желе – 192 т (2 млн.дол.), спирт 
етиловий неденатурований – 43 тис.дал (2 млн.дол.), молоко та вершки  
згущені – 520 т (1 млн.дол.). 

До нашої області з Польщі надходили: добрива мінеральні або хімічні  
110 тис.т (36 млн.дол.), лісоматеріали розпиляні або розколоті 17 тис.м3  
(4 млн.дол.), листи для облицювання 3 тис.м3 (7 млн.дол.), плити 
деревоволокнисті 3 тис.м3 (2 млн.дол.), фарби, лаки 464 т (7 млн. дол.), замазки 
для скла, шпаклівки 94 т (1 млн.дол.), плити, листи, плівки, стрічки та пластини  
з пластмаси 509 т (1 млн.дол.), вироби будівельні з пластмас 36 т (0,5 млн.дол.), 
трактори колісні для напівпричепів 349 шт (3 млн.дол.), автомобілі легкові  
285 шт (1 млн.дол.), причепи та напівпричепи 409 шт (3 млн.дол.), папір та 
картон 3 тис.т (2 млн.дол.), прокат плоский з вуглецевої та корозійностійкої 
сталі 4 тис.т (5 млн.дол.), продукти, що використовуються для годівлі тварин  
1 тис.т (2 млн.дол.) та кури свійські 3 млн.шт (1 млн.дол.).  
         
 При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 
Головне управління статистики у Вінницькій області. 
 

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 75 


