Експорт Вінниччини
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області
у січні–липні 2022р. експорт товарів становив 733,1 млн.дол. США,
що порівняно з січнем–липнем 2021р., більше на 24,2%.
Обсяги експорту збільшились за рахунок таких товарних груп: живі
тварини, продукти тваринного походження – в 1,9 раза, продукти
рослинного походження – в 1,8 раза, текстильні матеріали та текстильні
вироби – на 45,4%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – на
40,8%, жири та олії тваринного або рослинного походження – на 31,1%.
Найбільша доля в структурі експорту товарів (34,1%) належить
продуктам рослинного походження. В основному, це зернові культури:
кукурудза (673,4 тис.т на 168,6 млн.дол.), пшениця і суміш пшениці та жита
(меслин) (46,2 тис.т на 13,0 млн.дол.), ячмінь (1,4 тис.т на 351,5 тис.дол.).
Здійснювались великі за обсягами поставки соєвих бобів (23,4 тис.т
на 13,8 млн.дол.). Експортовано 4,6 тис.т на 6,6 млн.дол. борошна
пшеничного або із суміші пшениці та жита (меслину).
У січні–липні 2022р. на жири та олії тваринного або рослинного
походження припадає 20,5% загальних обсягів експорту. Так, за межі
України суб’єкти господарювання області експортували 77,0 тис.т
на 120,4 млн.дол. олії соняшникової.
На живі тварини, продукти тваринного походження припадає 11,9%
від загальнообласного обсягу експорту. У значних обсягах відвантажували
м'ясо великої рогатої худоби (0,5 тис.т на 2,8 млн.дол.), м'ясо та їстівні
субпродукти свійської птиці (16,8 тис.т на 42,2 млн.дол.), молоко та вершки
(17,8 тис.т на 25,0 млн.дол.), масло вершкове, молочні пасти (1,4 тис.т
на 8,7 млн.дол.), мед (2,1 тис.т на 5,5 млн.дол.).
Значну частку експорту Вінниччини (10,3%) займають готові харчові
продукти: макуха (73,2 тис.т на 23,4 млн.дол.), спирт етиловий (11,5 тис.т
на 13,5 млн.дол.), висівки, кормове борошно (23,2 тис.т на 3,4 млн.дол.),
борошно, крупи та гранули з м’яса або м’ясних субпродуктів, риби
(2,2 тис.т на 1,8 млн.дол.), відходи від виробництва крохмалю, буряковий
жом (4,0 тис.т на 1,3 млн.дол.).
Деревина та вироби з деревини складають 9,6% експорту товарів з
Вінниччини. В основному, це: вироби столярні та теслярські будівельні
матеріали (16,7 тис.т або 46,7 млн.дол.), лісоматеріали розпиляні або
розколоті (16,5 тис.т або 10,2 млн.дол.), деревина паливна (21,2 тис.т або
4,4 млн.дол.), листи для облицювання (3,4 тис.т або 5,1 млн.дол.), вугілля
деревне (3,8 тис.т або 2,1 млн.дол.).
Чималу долю експорту Вінниччини (5,4%) складають машини,
обладнання та механізми, електротехнічне обладнання. Експортувались
проводи ізольовані, кабелі (0,5 тис.т на 14,1 млн.дол.), холодильники,
морозильники, теплові насоси (2,1 тис.т на 12,1 млн.дол.), електричні

водонагрівачі, прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту,
електронагрівальні апарати перукарські (78,2 тис.шт на 2,5 млн.дол.),
насоси для рідин (54,5 тис.шт на 1,9 млн.дол.).
Також, експортувались великі обсяги каоліну (84,0 тис.т
на 10,2 млн.дол.).

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