
Що імпортує Вінниччина 
 

 За даними Головного управління статистики у Вінницькій області 
загальний обсяг імпортних надходжень у січні–серпні 2020р., порівняно  
з січнем–серпнем 2019р., зменшився на 19% і склав 350 млн.дол. США.  

Головними партнерами в імпорті товарів були такі країни, як Австрія, 
Білорусь, Іспанія, Італія, Китай, Нідерланди, Німеччина, Польща, Російська 
Федерація, Румунія, Сербія, США та Туреччина. 

Характеризуючи структуру імпортних надходжень, слід відмітити, що  
в найбільших обсягах на Вінниччину завозились машини, обладнання та 
механізми (71 млн.дол.) – найбільше з Китаю, Німеччини, Польщі, Італії, Румунії 
та Туреччини, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості  
(62 млн.дол.) – у великих обсягах з Польщі та Сербії, засоби наземного 
транспорту (52 млн.дол.) – з Німеччини та США, недорогоцінні метали та 
вироби з них (29 млн.дол.) – з Китаю, Кореї, Російської Федерації та Туреччини, 
полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (28 млн.дол.) – з Китаю, 
Німеччини, Польщі та Румунії, деревина і вироби з деревини (19 млн.дол.) – з 
Білорусі, Китаю, Польщі та Румунії, текстильні матеріали та текстильні вироби 
(17 млн.дол.) – з Італії, Китаю, Німеччини та Румунії, готові харчові продукти  
(17 млн.дол.) – з Китаю, Нідерландів, Польщі та США, продукти рослинного 
походження (12 млн.дол.) – з Єгипту, Італії та Казахстану і прилади та апарати 
оптичні, фотографічні (10 млн.дол.) – з Іспанії та Китаю. 

У січні–серпні 2019р. закуплено у іноземних партнерів 281,3 т м’яса  
і субпродуктів домашньої птиці, 16,7 т риби свіжої, охолодженої або 
замороженої, 38,2 т молока і молочних продуктів, 300,3 т масла вершкового та 
інших молочних жирів, 3,2 тис.т гречки, 162,7 т кондитерських виробів з цукру, 
1232,0 т вугілля кам’яного, брикетів і аналогічних видів твердого палива,  
11,9 тис,т продуктів переробки нафти, 45,3 т медикаментів, 17,1 т антибіотиків, 
118,0 тис.т добрив, 45,4 тис.шт шин для легкових автомобілів, 17,0 тис.шт шин 
для вантажних автомобілів, 9,4 тис.м3 плит деревноволокнистих, 21,9 тис.м3 
лісоматеріалів оброблених, 1446,0 тис.м2 тканин різних видів, 13,9 тис.т прокату 
чорних металів, 599,1 т труб з ливарного чавуну і чорних металів,  
4529 автонавантажувачів, 91 машину сільськогосподарську, садову для обробки 
ґрунту, 40 комбайнів зернозбиральних, 505 верстатів металорізальних, 
свердлувальних, розточних, фрезерних, 99 телевізійних приймачів,  
716 тракторів, 5143 автомобілі легкові, 133 автомобілі вантажні, 12 автобусів та 
39 автомобілів спеціальних.  
           При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 
Головне управління статистики у Вінницькій області. 
 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 75 


