
Зовнішня торгівля товарами підприємств області  

за 2018 рік 

 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області  

у 2018р. експорт товарів становив 1429,5 млн.дол. США, імпорт –  

563,0 млн.дол. Порівняно із 2017р. експорт та імпорт збільшились відповідно 

на 17,4% (на 211,8 млн.дол.) та на 38,3% (на 155,9 млн.дол.).  

Суб’єктами господарювання області експортовано товарів у 2,5 раза 

більше, ніж імпортовано.  

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 138 країн 

світу.  

Серед країн-партнерів найбільше товарів експортувалося до Індії – 

222,5 млн.дол., Польщі – 134,2 млн.дол., Китаю – 112,8 млн.дол., Білорусі – 

76,5 млн.дол., Іспанії – 58,6 млн.дол. та Туреччини – 52,6 млн.дол.  

У 2018р. з Вінниччини було експортовано 2966,0 т м’яса великої 

рогатої худоби, 28,4 тис.т молока і молочних продуктів, 6013,4 т масла 

вершкового та інших молочних жирів, 790,2 т сирів, 1565,9 тис.т зернових 

культур, 2729,1 т круп зернових, 590,4 тис.т олії соняшникової, 103,0 тис.т 

цукру білого, 293,5 тис.дал горілки, 76,5 тис.м3 лісоматеріалів оброблених та 

9513,4 т прокату чорних металів. 

Найбільші поставки імпортних товарів здійснювались з Китаю –  

114,0 млн.дол., Німеччини – 73,7 млн.дол., Польщі – 52,9 млн.дол., США – 

37,3 млн.дол. та Румунії – 31,8 млн.дол.  

Імпортовано на Вінниччину 926,0 т м’яса великої рогатої худоби,  

348,7 т риби свіжої, охолодженої або замороженої, 284,7 т м’яса свиней 

(свинини), 407,8 т кондитерських виробів з цукру, 26,1 тис.т продуктів 

переробки нафти, 94,6 тис.т портландцементу, 8291,5 т вугілля кам’яного, 

брикетів і аналогічних видів твердого палива, 80,5 тис.т добрив, 31,6 тис.шт 

шин для вантажних автомобілів, 17,7 тис.м3 плит деревноволокнистих,  

2299,0 тис.м2 тканин різних видів, 36,8 тис.т прокату чорних металів, 979,7 т 

труб з ливарного чавуну і чорних металів, 506,8 тис.шт машин пральних 

побутових, 5167 автонавантажувачів, 331 машину сільськогосподарську, 

садову для обробки ґрунту, 100 комбайнів зернозбиральних, 1280 тракторів, 

2347 автомобілів легкових, 97 автомобілів вантажних та 34 автомобілі 

спеціальні. 

 

При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 

Головне управління статистики у Вінницькій області.  

 

 
 

 

 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 75 


