
Стан зовнішньої торгівлі Вінниччини  
 

За І квартал 2022р. зовнішньоторговельний оборот товарів Вінницької 
області склав 446,4 млн.дол. США (експорт – 320,0 млн.дол., імпорт –  
126,4 млн.дол.). Порівняно з І кварталом 2021р. експорт збільшився на 31,3%,  
а імпорт зменшився на 18,2%. Зовнішньоторговельні операції проводились  
із партнерами із 115 країн світу. 

Найвагомішою товарною групою в експорті Вінниччини є продукти 
рослинного походження – 38,7%. Порівняно з І кварталом 2021р. зросли обсяги 
експорту зернових культур у 2,2 раза (питома вага цієї групи товарів в загальній 
структурі експорту складає 33,2%), їстівних плодів та горіхів у 3,4 раза (2,7%)  
та насіння і плодів олійних культур у 1,9 раза (1,9%). В той же час, обсяги 
продукції борошномельно-круп’яної промисловості зменшилися на 55,8%  
і склали незначну частку у структурі експорту Вінницької області (0,4%). 

Обсяги експорту жирів та олії тваринного або рослинного походження  
у І кварталі 2022р. збільшились на 0,2% порівняно з І кварталом 2021р.  
і складають 14,2% всього експорту. 

Залишки і відходи харчової промисловості займають в експорті області 
5,2%; алкогольні і безалкогольні напої – 4,4%; продукти переробки овочів – 
2,0%. Продукти з м’яса, риби, цукор і кондитерські вироби з цукру, готові 
продукти з зерна та харчові продукти разом складають 1,2%. 

На 7,5% зросли обсяги проданої за кордон деревини і виробів з деревини 
і склали 10,1% експорту Вінницької області. 

У значних обсягах експортувались машини, обладнання та механізми, 
електротехнічне обладнання – 24,4 млн.дол., молоко та молочні продукти, яйця 
птиці, натуральний мед – 15,0 млн.дол., м'ясо та їстівні субпродукти –  
5,9 млн.дол., сіль, сірка, землі та каміння – 5,9 млн.дол., недорогоцінні метали 
та вироби з них – 6,2 млн.дол., продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 
промисловості – 6,1 млн.дол., текстильні матеріали та текстильні вироби –  
5,1 млн.дол., різні промислові товари – 3,2 млн.дол.. 

Основу імпорту товарів до Вінницької області складають машини, 
обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (24,6%), продукція 
хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості (20,5%), засоби наземного 
транспорту (12,1%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (8,7%), 
недорогоцінні метали та вироби з них (6,5%), готові харчові продукти (6,1%), 
деревина і вироби з деревини (6,0%), текстильні матеріали та текстильні вироби 
(3,8%).  

 
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 

Головне управління статистики у Вінницькій області.  
 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 71 


