
Експорт Вінниччини 
 
 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області у січні–
серпні 2020р. експорт товарів становив 937,4 млн.дол. США, що, порівняно із 
січнем–серпнем 2020р., більше на 11,8%.  

Обсяги експорту товарів з Вінницької області зросли, в порівнянні з 
січнем–серпнем 2020р., за рахунок таких товарних груп: рослинних матеріалів – 
у 24,2 раза, м'яса та їстівних субпродуктів – у 2,4 раза, меблів – у 2,3 раза, жирів 
та олії тваринного або рослинного походження – у 1,8 раза, овочів – у 1,6 раза, 
засобів наземного транспорту, крім залізничного – у 1,5 раза, алкогольних та 
безалкогольних напоїв – на 33,1%, фармацевтичної продукції – на 30,0%, 
залишків і вiдходів харчової промисловості – на 29,4%, котлів, машин – на 25,0% 
і недорогоцінних металів та виробів з них – на 20,4%.  

Найбільша доля в структурі експорту продукції (31,5%) належить жирам та 
олії тваринного або рослинного походження, обсяги яких складають  
294,9 млн.дол. Так, за межі України суб’єкти господарювання області 
експортували 320,2 тис.т на 243,3 млн.дол. олії соняшникової. Найбільшими її 
споживачами є Індія (99,2 тис.т), Китай (70,8 тис.т), Іспанія (33,8 тис.т), Італія 
(28,4 тис.т), Нідерланди (12,6 тис.т), Польща (12,0 тис.т) та Туреччина  
(10,9 тис.т).  

Обсяги експорту зернових культур у січні–серпні 2020р. становили  
206,4 млн.дол. США (22,0% всього експорту з Вінницької області). Вивозились, в 
основному, кукурудза (851,1 тис.т на 141,4 млн.дол.) та пшениця і суміш 
пшениці та жита (меслин) (320,0 тис.т на 62,8 млн.дол.). Пшеницю закуповували 
в найбільших обсягах Єгипет (68,9 тис.т), Індонезія (65,0 тис.т), Бангладеш  
(50,3 тис.т), Пакистан (33,6 тис.т), Ємен (22,4 тис.т), Марокко (23,5 тис.т), 
Філіппіни (22,1 тис.т) та Туреччина (11,3 тис.т), а кукурудзу – Нідерланди  
(135,0 тис.т), Єгипет (120,9 тис.т), Корея (109,9 тис.т), Туреччина (69,8 тис.т), 
Іспанія (66,6 тис.т), Італія (53,5 тис.т), Китай (40,7 тис.т) та Алжир (30,0 тис.т). 
Експортовано також 10,3 тис.т на 1688,4 тис.дол. ячменю – до Бангладешу, 
Ізраїлю, Кіпру, Лівії, Марокко, Саудівської Аравії, Тунісу та Туреччини і 330,6 т на 
140,8 тис.дол. рису та 176,4 т сорго на 39,8 тис.дол. – до Польщі. 

Борошна пшеничного або із суміші пшениці та жита (меслину) 
експортовано 34,0 тис.т на 10,3 млн.дол. Найбільші поставки здійснені до Китаю 
(10,8 тис.т на 3,5 млн.дол.), Палестини (7,0 тис.т на 2,2 млн.дол.), Об’єднаних 
Арабських Еміратів (5,6 тис.т на 1,5 млн.дол.) та Молдови  
(5,2 тис.т на 1,6 млн.дол.).  

Значну частку експорту займають готові харчові продукти – 14,6%. Це 
залишки і відходи харчової промисловості: макуха, обсяги експорту якої склали 
73,1 млн.дол. або 344,1 тис.т – значна її  кількість постачалась до Білорусі, 
Іспанії, Італії, Китаю, Марокко, Польщі, Туреччини та Франції; висівки, кормове 
борошно (6,0 млн.дол. або 41,5 тис.т) – найбільше до Туреччини та Єгипту та 



буряковий жом (7,4 млн.дол. або 32,8 тис.т) – до Ірландії, Китаю, Кореї, 
Тайваню та Японії. 

При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 
Головне управління статистики у Вінницькій області. 

 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 75 


