
                 Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами Азїї 
 
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області у січні 

2022р. експорт товарів до Азії становив 45 млн.дол. США, імпорт – 15 млн.дол. 
Порівняно із січнем 2021р. експорт до країн Азії збільшився на 36%, а імпорт  
на 49%. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 31 азійської 
країни. 

Загальний товарообіг вищезгаданих держав становить 33%  
зовнішньоторговельного обороту області.  

У січні 2022р. найбільшим азійським торговельним партнером області 
став Китай, ообсяги експорту товарів до якого складають 23 млн.дол., а імпорту –  
10 млн.дол. Основними групами експорту до Китаю стали зернові культури  
(19 млн.дол.), насіння і плоди олійних культур (2 млн.дол.),  м'ясо та їстівні 
субпродукти (1 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості  
(1 млн.дол.). В товарній структурі імпорту з Китаю переважають машини, 
обладнання та механізми, електричні машини (3 млн.дол.) і недорогоцінні 
метали та вироби з них (2 млн.дол.). У великих обсягах у Вінницьку область  
з цієї країни імпортувались засоби наземного транспорту, крім залізничного, 
кондитерські вироби з цукру, залишки і відходи харчової промисловості, 
органічні хімічні сполуки, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, 
деревина і вироби з деревини, одяг та додаткові речі до одягу трикотажні, 
взуття, різні промислові товари. 

Значні обсяги зовнішньоторговельного обороту Вінниччини у січні 2022р. 
належать Індії та Туреччині (по 9 млн.дол. США), Ізраїлю та Кореї  
(по 2 млн.дол.), Пакистану, Саудівській Аравії та Японії (по 1 млн.дол.).  

В структурі експорту до Туреччини переважають такі групи товарів, як 
м'ясо та їстівні субпродукти (2 млн.дол.), зернові культури (2 млн.дол.), 
залишки і відходи харчової промисловості (2 млн.дол.). Імпортувались  
у значних кількостях з Туреччини недорогоцінні метали та вироби з них, 
машини, обладнання та механізми, їстівні плоди та горіхи, пластмаси, 
полімерні матеріали, деревина і вироби з деревини, вата, скло та вироби  
із скла, засоби наземного транспорту, крім залізничного та різні промислові 
товари. 

Індія була активним споживачем жирів та олії тваринного або рослинного 
походження (8 млн.дол.).  

Основну частину експорту до Кореї займає кукурудза (2 млн.дол.). 
Імпортувались на Вінниччину з цієї країни фармацевтична продукція, чорні 
метали, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, 
засоби наземного транспорту, крім залізничного. 

Підприємці з Ізраїлю у великих кількостях закуповували зернові культури  
і молоко та вершки згущені (по 0,6 млн.дол.).  



Пакистан експортував пшеницю (1 млн.дол.); Саудівська Аравія – олії 
рослинного походження та їстівні плоди та горіхи (1 млн.дол.). 

 Японія закупила у Вінницьких підприємців на 0,5 млн.дол. залишки  
і відходи харчової промисловості та молоко і вершки згущені, а продала 
органічні хімічні сполуки та засоби наземного транспорту, крім залізничного, 
машини, механізми, прилади та апарати оптичні, фотографічні на 0,6 млн.дол..  

 

            
  При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 

Головне управління статистики у Вінницькій області. 

 
 
 
 
 
 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


