
Найбільші партнери Вінниччини в зовнішній торгівлі товарами 
 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області за  
9 місяців 2020 року до найбільш потужної групи  зовнішньоторговельних 
партнерів Вінниччини увійшли 5 країн світу: Китай (168 млн.дол. США), 
Польща (155 млн.дол.), Індія (78 млн.дол.), Німеччина (76 млн.дол.), 
Румунія (74 млн.дол.). Загальний товарообіг вищезгаданих держав 
становить 38% зовнішньоторговельного обороту області.  

Найбільшим торговельним партнером став Китай, ообсяги експорту 
товарів до якого складають 109 млн.дол., а імпорту – 59 млн.дол. 
Основними групами експорту до Китаю стали жири та олії тваринного або 
рослинного походження (72 млн.дол.), готові харчові продукти  
(19 млн.дол.), продукти рослинного походження (11 млн.дол.) та живі 
тварини, продукти тваринного походження (6 млн.дол.). В товарній 
структурі імпорту переважають недорогоцінні метали та вироби з них і 
полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, які складають, відповідно, 
18% та 17% від загального обсягу імпорту цих груп товарів до Вінницької 
області. Імпорт машин, обладнання та механізмів, електротехнічного 
обладнання склав 10 млн.дол., а текстильних матеріалів та текстильних 
виробів – 5 млн.дол. 

Друге місце за обсягами зовнішньоторговельного обороту в торгівлі з 
Вінниччиною займає Польща. Обсяги експорту товарів до неї становлять 
101 млн.дол., а імпорту – 53 млн.дол. Так, до Польщі експортувались у 
великих обсягах  деревина і вироби з деревини (50 млн.дол.),  жири та олії 
тваринного або рослинного походження (23 млн.дол.), залишки і вiдходи 
харчової промисловості (10 млн.дол.), продукти рослинного походження  
(5 млн.дол.) та різні промислові товари (4 млн.дол.).    

 До нашої області із вищевказаної країни надходили: добрива 
мінеральні або хімічні (15 млн.дол.), деревина і вироби з деревини  
(11 млн.дол.), машини, обладнання та механізми, електротехнічне 
обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, екстракти 
дубильні та залишки і вiдходи харчової промисловості (по 4 млн.дол.), живi 
тварини, продукти тваринного походження (2 млн.дол.),  пластмаси, 
полімерні матеріали, папір та картон і вироби з чорних металів  
(по 1 млн.дол.).  

За  рівнем торговельних операцій області Індія посідає третє місце.,  

ообсяги експорту та імпорту якої склали, відповідно, 77 млн.дол. та  
1 млн.дол. Ця країна стала основним споживачем жирів та олії тваринного 
або рослинного походження (24% всього експорту з Вінницької області та 
98% всього експорту до Індії). Серед імпортованої продукції з Індії 
найбільша частка належить продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей 



промисловості (27%), продуктам рослинного походження (18%), продуктам 
переробки овочів (13%), залишкам і відходам харчової промисловості та 
недорогоцінним металам і виробам з них (по 11%), каучуку, гумі (6%) та 
машинам, обладнанню та механізмам, електротехнічному обладнанню 
(4%). 

Наступною за масштабами зовнішньої торгівлі є Німеччина  
(за 9 місяців 2020 року обсяги експорту – 26 млн.дол., а імпорту –  
50 млн.дол.). Майже половину експорту до цієї країни склав одяг 
текстильний (13 млн.дол.). Експортовано насiння і плодів олійних рослин 
на 5 млн.дол., продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей 
промисловостi на 2 млн.дол. та деревини і виробів з деревини на  
2 млн.дол. З Німеччини надійшло 27% всього обсягу імпортованих 
Вінниччиною засобів наземного транспорту на суму 16 млн.дол. Також 
завозились машини, обладнання та механізми, електротехнічне 
обладнання (15 млн.дол.), полімерні матеріали та пластмаси (6 млн.дол.) і 
продукція хімічної промисловості (6 млн.дол.). 

Румунії належить п’яте місце.  Обсяги експорту товарів до неї 
становлять 50 млн.дол., а імпорту – 25 млн.дол. В структурі експорту до 
Румунії переважають такі групи товарів, як електричні машини (68%), 
деревина і вироби з деревини (9%), одяг та додаткові речі до одягу, 
текстильні (7%) і жири та олії тваринного або рослинного походження (5%). 
Імпортувались з Румунії в значній кількості: електричнi машини  
(11 млн.дол.), деревина і вироби з деревини (6 млн.дол.), полімерні 
матеріали, пластмаси та вироби з них (3 млн.дол.) та вата (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 

 

 

 

 

 


