
Найбільші партнери Вінниччини в зовнішній торгівлі товарами 
 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області за  
9 місяців 2021 року найпотужнішими партнерами Вінниччини були 5 країн світу, 
загальний товарообіг до яких становить 47% зовнішньоторговельного обороту 
області: Польща (195 млн.дол. США), Китай (157 млн.дол.), Німеччина  
(98 млн.дол.), Румунія (95 млн.дол.), Туреччина (60 млн.дол.).  

Найбільшим торговельним партнером стала Польща. Обсяги експорту 
товарів до неї становлять 125 млн.дол., а імпорту – 71 млн.дол. До Польщі у 
найбільших обсягах експортувалась деревина і вироби з деревини (60 млн.дол., 
що складає 57% всієї деревини, вивезеної з Вінниччини), жири та олії 
тваринного або рослинного походження (24 млн.дол.), макуха (11 млн.дол.), 
меблі (5 млн.дол.), їстівні плоди та горіхи (4 млн.дол.), казеїн, промислові жирні 
спирти та кислоти, холодильне і морозильне обладнання, електричні нагрівачі 
(по 2 млн.дол.), молоко та вершки згущені (1 млн.дол.).    

 До нашої області з Польщі надходили: добрива мінеральні або хімічні  
(25 млн.дол.), деревина і вироби з деревини (13 млн.дол.), екстракти дубильні  
(6 млн.дол.), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 
та засоби наземного транспорту, крім залізничного (по 5 млн.дол.), папір та 
картон, чорні метали і вироби з них, продукти, що використовуються для годівлі 
тварин, пластмаси та полімерні матеріали (по 2 млн.дол.) та живi тварини  
(1 млн.дол.).  

Друге місце в торгівлі з Вінниччиною займає Китай, ообсяги експорту 
товарів до якого складають 95 млн.дол., а імпорту – 62 млн.дол. Експортувались 
до Китаю: рослинні олії (40 млн.дол.), кукурудза (28 млн.дол.), макуха та 
відходи від виробництва крохмалю (15 млн.дол.), м'ясо великої рогатої худоби 
(7 млн.дол.), лісоматеріали розпиляні або розколоті (3 млн.дол.) та соєві боби 
(1 млн.дол.). В товарній структурі імпорту переважають машини, обладнання та 
механізми, електротехнічне обладнання і недорогоцінні метали та вироби з них 
(по 12 млн.дол.). У великих обсягах імпортувались полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них (8 млн.дол.), продукти для годівлі тварин, текстильні 
матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту, прилади та 
апарати оптичні, фотографічні (по 4 млн.дол.), органічні хімічні сполуки та 
взуття (3 млн.дол.).  

За 9 місяців 2021 року Вінницька область експортувала до Німеччини 
товарів на 21 млн.дол., а імпортувала – на 77 млн.дол. Текстильні матеріали та 
вироби складають 37% експорту до цієї країни. Експортовано до Німеччини 
великі обсяги жирів та олії тваринного або рослинного походження  
(3 млн.дол.), деревини і виробів з деревини (2 млн.дол.), насiння і плодів 
олійних рослин, готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов'язаних з 
нею галузей промисловостi (по 1 млн.дол.). З Німеччини завозились машини, 
обладнання та механізми, електротехнічне обладнання на 37 млн.дол. та 
засоби наземного транспорту на 18 млн.дол., що складає відповідно 30% та 



26% загальних обсягів імпортованих Вінниччиною цих товарних груп. Також  
у великих обсягах закуповувались продукція хімічної промисловості  
(7 млн.дол.)і полімерні матеріали та пластмаси (6 млн.дол.). 

Обсяги експорту товарів до Румунії становлять 62 млн.дол., а імпорту –  
34 млн.дол. В структурі експорту переважають такі товари, як проводи 
ізольовані, кабелі (80%) та деревина і вироби з деревини (10%). Імпортувались 
з Румунії в значній кількості: електричнi машини (14 млн.дол.), деревина  
і вироби з деревини (11 млн.дол.), полімерні матеріали, пластмаси та вироби  
з них (3 млн.дол.).  

За рівнем торговельних операцій області Туреччина посідає п’яте місце,  

ообсяги експорту та імпорту якої склали, відповідно, 40 млн.дол. та 21 млн.дол.  
40% всього експорту до Туреччини складає м'ясо та їстівні субпродукти 

свійської птиці, 26% – залишки і відходи харчової промисловості, 9% – зернові 
культури та соєві боби, 8% – каолін, 7% – деревина і вироби з деревини, 6% – 
жири та олії тваринного або рослинного походження.    

З Туреччини у найбільшій кількості імпортувались машини, обладнання та 
механізми, електротехнічне обладнання (6 млн.дол.), плити деревоволокнисті  
(5 млн.дол.), недорогоцінні метали та вироби з них (3 млн.дол.), засоби 
наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та 
вироби з них, текстильні матеріали та вироби, продукція хімічної та пов’язаних  
з нею галузей промисловості (по 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 

 

 


