
Вінниччина і Азія – торгові партнери 
 
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області у січні–

листопаді 2020р. експорт товарів до Азії становив 505 млн.дол. США, імпорт – 
126 млн.дол. Порівняно із січнем–листопадом 2019р. експорт до країн Азії 
збільшився на 14% (на 62 млн.дол.), а імпорт зменшився на 30%  
(на 54 млн.дол.).  

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 39 азійських 
країн. 

Загальний товарообіг вищезгаданих держав становить 36%  
зовнішньоторговельного обороту області. У великих обсягах у країни Азійського 
континенту експортувались зернові культури – 746 тис.т на 137 млн.дол., жири 
та олії тваринного або рослинного походження – 311 тис.т на 239 млн.дол., 
залишки і відходи харчової промисловості – 233 тис.т на 49 млн.дол., цукор –  
37 тис.т на 14 млн.дол., каолін – 41 тис.т на 6 млн.дол., лісоматеріали  
розпиляні – 19 тис.м3 на 4 млн.дол. 

У січні–листопаді 2019р. найбільшим торговельним партнером області 
став Китай, ообсяги експорту товарів до якого складають 163 млн.дол., а  
імпорту – 75 млн.дол. Основними групами експорту до Китаю стали жири та олії 
тваринного або рослинного походження (117 млн.дол.), готові харчові продукти 
(22 млн.дол.) та продукти рослинного походження (17 млн.дол.). Так, у січні–
листопаді поточного року до вищевказаної країни експортовано 135 тис.т олії 
соняшникової, 72 тис.т кукурудзи, 77 тис.т макухи, 11 тис.т борошна 
пшеничного та із суміші пшениці та жита, 176 т масла вершкового, 702 т молока 
та вершків згущених і 1175 т молочної сироватки. В товарній структурі імпорту з 
Китаю переважають полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них,  
недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, 
електричні машини, які складають, відповідно, 31%, 27% та 14% від загального 
обсягу імпорту цих груп товарів до Вінницької області.  

Також, значні обсяги зовнішньоторговельного обороту Вінниччини  
у січні–листопаді 2020р. складають Індія (84 млн.дол. США), Туреччина  
(79 млн.дол.), Корея (31 млн.дол.) та Індонезія (25 млн.дол.).  

Індія стала одним із основних споживачів жирів та олії тваринного або 
рослинного походження (21% всього експорту цього товару з Вінницької області 
та 97% всього експорту до Індії). Серед імпортованої продукції з Індії найбільша 
частка належить продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 
(29%), готовим харчовим продуктам (21%), продуктам рослинного походження 
(18%) та недорогоцінним металам та виробам з них (11%). 

В структурі експорту до Туреччини переважають такі групи товарів, як 
готові харчові продукти (44%), продукти рослинного походження (30%) та жири 
та олії тваринного або рослинного походження (15%). Експортовано:  



кукурудзи – на 11 млн.дол., пшениці – на 3 млн.дол., насіння свиріпи або ріпаку 
– на 1 млн.дол., борошна, крупи та гранул з м’яса або м’ясних субпродуктів – на  
3 млн.дол., висівок пшеничних – на 8 млн.дол., макухи – на 7 млн.дол., олії 
соняшникової – на 8 млн.дол. Імпортувались з Туреччини котли, машини  
(13 млн.дол.) та чорні метали та вироби з них (4 млн.дол.).  

Левову частку експорту до Кореї займає кукурудза (110 тис.т на  
18 млн.дол.), а імпорту прокат плоский з вуглецевої сталі (7 тис.т на 7 млн.дол.) 
та легкові автомобілі (594 шт на 2 млн.дол.). 

Індонезія активно експортувала пшеницю (122 тис.т на 24 млн.дол.), а 
імпортувала олію пальмову та кокосову (524 т на 0,5 млн. дол.). 
           
 
  При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 
Головне управління статистики у Вінницькій області. 
 
 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 75 
 


