
Експортні поставки сільськогосподарської продукції 
 

           За даними Головного управління статистики у Вінницькій області у січні–
лютому 2021 року частка сільськогосподарської продукції у вартісній структурі 
експорту товарів склала 64,5% (96,5 млн.дол. США). Порівняно з січнем–лютим 
2020 року, обсяги експорту продукції сільського господарства зменшились на 
63,2%. 

Найбільша доля в експорті сільськогосподарської продукції та продуктів її 
переробки належить жирам та олії тваринного або рослинного походження –
32,3% (31,2 млн.дол.). Так, за межі України суб’єкти господарювання області 
експортували 26,4 тис.т на 26,2 млн.дол. олії соняшникової – найбільше до 
Китаю (12,3 тис.т), Іспанії (2,7 тис.т), Нідерландів та Німеччини (по 2,0 тис.т), Індії 
(1,9 тис.т), Японії (1,3 тис.т), Туреччини (1,2 тис.т), Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії (1,1 тис.т) та Польщі (1,0 тис.т). 
Експортовано також 407,1 т на 410,3 тис.дол. олії соєвої – до Німеччини та 
Польщі, 40,8 т на 39,5 тис.дол. олії свиріпової, ріпакової або гірчичної – до 
Польщі та 1,3 тис.т на 1,0 тис.дол. жиру свинячого і жиру свійської птиці – до 
Польщі та Туреччини. 

На зернові культури припадає 29,6% експорту сільськогосподарської 
продукції (28,5 млн.дол.). Вивозились з Вінниччини, в основному, кукурудза 
(110,0 тис.т на 24,8 млн.дол.) та пшениця (13,9 тис.т на 3,6 млн.дол.). Пшеницю 
в найбільших обсягах закуповували Єгипет (6,9 тис.т) та Бангладеш (5,4 тис.т), а 
кукурудзу – Іспанія (22,3 тис.т), Китай (19,8 тис.т), Ірак (13,1 тис.т), Сполучене 
Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (15,9 тис.т) та Португалія  
(10,9 тис.т).  

Експортувались великі обсяги борошна пшеничного або із суміші пшениці 
та жита (месліну) – 4,7 тис.т на 1,6 млн.дол. Поставки здійснювались до 
Палестини (2,3 тис.т на 849,9 тис.дол.), Ізраїлю (1,4 тис.т на 441,4 тис.дол.), 
Молдови (668,3 т на 251,8 тис.дол.) та Сомалі (245,0 т на 101,2 тис.дол.).  

Доля залишків і відходів харчової промисловості в обсязі експортованої 
сільськогосподарської продукції складає 8,0% (7,8 млн.дол.). В основному, це 
буряковий жом (3,1 млн.дол. або 13,2 тис.т) – постачався до Марокко, Китаю, 
Кореї та Японії; висівки, кормове борошно (913,9 тис.дол. або 4,8 тис.т) – до 
Китаю та Туреччини; макуха (2,5 млн.дол. або 7,1 тис.т.) – левова частка до 
Польщі.  

Чималу частку експорту сільськогосподарської продукції займають 
молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед – 5,8% (5,6 млн.дол.).  

Найбільші партії молока та вершків незгущених без додавання цукру 
направлені до Мавританії, Молдови та Лівії (1,3 тис.т на 791,7 тис.дол.); молока 
та вершків згущених з додаванням цукру – до Алжиру, Ізраїлю, Лівану, Малайзії 
та Польщі (983,8 т на 2,8 млн.дол.); молочної сироватки – до Бангладешу, Індії 
та Об’єднаних Арабських Еміратів (125,0 т на 99,7 тис.дол.); масла вершкового – 



до Азербайджану, Ізраїлю та Молдови (135,6 т на 606,6 тис.дол.); сирів всіх 
видів (43,7 т на 151,7 тис.дол.) та молочної пасти (96,6 т на 373,3 тис.дол.) – до 
Молдови.  

Найбільшими споживачами Вінницького меду були Литва (304,5 т на 
537,9 тис.дол.) та Японія (76,6 т на 168,4 тис.дол.). 

Суб’єкти господарювання Вінниччини поставляли за кордон плоди та 
горіхи консервовані (628,1 т на 1,2 млн.дол.) – найбільше до Білорусі; варення, 
джеми, плодові желе (72,3 т на 602,4 тис.дол.) – у великих обсягах до Білорусі 
та Польщі; соки з плодів (245,5 т на 265,9 тис.дол.) – в основному, до Австрії. 

Користувались попитом у країн-експортерів насіння і плоди олійних 
культур. Закуплено 3,0 тис.т соєвих бобів на 1,7 млн.дол. нерезидентами 
Білорусі, Італії, Китаю і Туреччини та 32,1 т на 47,2 тис.дол. насіння гірчиці – 
Німеччини. 

Активно споживалась за кордоном плодово-ягідна продукція з 
Вінниччини: експортувались яблука (1,4 тис.т на 739,3 тис.дол.) – у великих 
обсягах до Білорусі, Об’єднаних Арабських Еміратів, Малайзії та малина (260,6 т 
на 805,5 тис.дол.) – до Німеччини, Польщі та Франції. 

У січні–лютому 2021 року експортувались значні обсяги спирту  
етилового – 1,0 млн.дал. на 7,4 млн.дол. та горілки – 34,3 тис.дал. на  
1,6 млн.дол. Основний споживач спирту – Литва, а горілки – Азербайджан, 
Грузія, Казахстан, Німеччина, Об’єднані Арабські Емірати та Польща.  

Крім того, в експорті сільськогосподарської продукції мали місце 
поставки м’яса великої рогатої худоби (409,6 т на 1,6 млн.дол.) – до 
Азербайджану, Казахстану, Китаю та цукру білого (1,3 тис.т на 543,3 тис.дол.) – в 
основному, до Ізраїлю.  

Також, експортовано 102,9 т на 128,7 тис.дол. готової або консервованої 
риби та ікри риб – до Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану та Молдови; 
548,8 т на 653,5 тис.дол. екстрактів солодових, продуктів з борошна, крупки, 
крупів – найбільше до Молдови; 102,1 т на 226,9 тис.дол. печива  – найбільше 
до Нідерландів.  

 
        
 При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 
Головне управління статистики у Вінницькій області. 
 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 75                                                       

 
 


