
Найбільші партнери Вінниччини в зовнішній торгівлі товарами 

 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області  

у січні–жовтні 2018 року до найбільш потужної групи  

зовнішньоторговельних партнерів Вінниччини увійшли 5 країн світу: Індія 

(185 млн.дол США), Китай (178 млн.дол), Польща (155 млн.дол), 

Німеччина (97 млн.дол), Білорусь (81 млн.дол). Загальний товарообіг 

вищезгаданих держав становить 44% зовнішньоторговельного обороту 

області.  

Найбільшим торговельним партнером стала Індія,    ообсяги експорту  

та імпорту якої склали, відповідно, 185 млн.дол та 0,6 млн.дол. Ця країна 

стала основним споживачем жирів та олії тваринного або рослинного 

походження (46% всього експорту з Вінницької області та 96% всього 

експорту до Індії). Серед імпортованої продукції з Індії найбільша частка 

належить продуктам рослинного походження (31%), продукції хімічної та 

пов’язаних з нею галузей промисловості (22%), мінеральним продуктам 

(14%), машинам, обладнанню та механізмам, електротехнічному 

обладнанню (10%), недорогоцінним металам та виробам з них  

і текстильним матеріалам та текстильним виробам (по 7%). 

Друге місце за обсягами зовнішньоторговельного обороту в торгівлі  

з Вінниччиною займає Китай, ообсяги експорту товарів до якого складають  

86 млн.дол., а імпорту – 92 млн.дол. Основними групами експорту  

до Китаю стали жири та олії тваринного або рослинного походження  

(76 млн.дол.), продукти рослинного походження та готові харчові 

продукти (по 4 млн.дол.). Так, у січні–жовтні поточного року до 

вищевказаної країни експортовано 82 тис.т олії соняшникової, 11 тис.т 

бурякового жому, 9 тис.т борошна з м’якої пшениці та полби, 6 тис.т 

кукурудзи. В товарній структурі імпорту переважають недорогоцінні 

метали та вироби з них і машини, обладнання та механізми, 

електротехнічне обладнання, які складають, відповідно, 38% та 29%  

від загального обсягу імпорту цих груп товарів до Вінницької області.  

З Китаю ввезено 12 тис.т прокату плоского з вуглецевої сталі, майже  

2 тис.т прутків, брусків та профілів алюмінієвих, 4097 автонавантажувачів, 

619 електрогенераторних установок, 101 верстат пиляльний, 167 тракторів, 

20971 м2 покриття пластмасового для підлоги, стін або стелі, 10983 м3 плит 

деревноволокнистих. 

За рівнем та масштабами торговельних операцій області Польща 

посідає третє місце. Обсяги експорту товарів до неї становлять  

110 млн.дол., а імпорту – 45 млн.дол. Так, до Польщі експортовано 19 тис.т 



на 14 млн.дол. олії соняшникової, 20 тис.т на 44 млн.дол. виробів 

столярних та теслярських будівельних деталей, 15 тис.т на 5 млн.дол. 

лісоматеріалів, 91 тис.т на 19 млн.дол. макухи. До нашої області  

із вищевказаної країни надійшло: 37 тис.т добрив мінеральних або 

хімічних, 2 тис.т пластмас, полімерних матеріалів, по 2 тис.м3 листів  

для облицювання та плит деревноволокнистих, 75 тракторів, 182 

електрогенераторні установки.  

Наступною за обсягами зовнішньої торгівлі є Німеччина, до якої 

експортовано товарів на 33 млн.дол, а імпортовано на 64 млн.дол. Майже 

половину експорту склав одяг текстильний (439 тис.шт на 16 млн.дол.),  

що відправлявся, як готова продукція з давальницької сировини. З цієї 

країни надійшло 22% всього обсягу імпортованих Вінниччиною машин, 

обладнання та механізмів на суму 30 млн.дол. Також завозились засоби 

наземного транспорту (12 млн.дол.), продукція хімічної промисловості  

(7 млн.дол.) і полімерні матеріали та пластмаси (7 млн.дол.). 

Білорусі належить п’яте місце.  Обсяги експорту товарів  

до неї становлять 58 млн.дол, а імпорту – 23 млн.дол. В структурі експорту 

до Білорусі переважають такі групи товарів, як готові харчові продукти 

(48%), недорогоцінні метали та вироби з них (20%), машини, обладнання 

та механізми, електротехнічне обладнання (7%), жири та олії тваринного 

або рослинного походження (6%). Експортовано майже 2 тис.т маргарину, 

харчових сумішей або продуктів з тваринних і рослинних жирів, 3 тис.т 

плодів, горіхів, 69 тис.т макухи та інших твердих відходів і залишків,  

8 тис.т дроту з вуглецевої сталі, 1953 м3 лісоматеріалів, 18 тис.м2 виробів 

столярних та теслярських будівельних деталей, 51 тис.т каоліну, 8 машин 

для обробки металів. Імпортувались з Білорусі в значній кількості: 

портландцемент (26 тис.т), нафта або нафтопродукти, одержані  

з бітумінозних порід (21 тис.т), машини пральні побутові (5 тис.шт). 

  

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело 

отримання інформації обов’язкове. 

 

 

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 75 

 

 

 


