
Додаток до № 6135/10-200-1105 від 28.10.2020 

Аналіз потенційних товарних позицій для розширення українського експорту до Грузії 

З метою виявлення переліку орієнтовних товарних груп, експорт яких традиційно та історично 

здійснювався з України до Грузії, Посольством проведено порівняльний аналіз структури експорту 

українських товарів до Грузії у 2013 р., 2019 р. та за 7 міс. 2020 р.  

У 2020 р. у порівнянні з 2013 р. фактично припинено/мінімізовано поставки з України до Грузії за 

такими товарними групами (за двома знаками УКТ ЗЕД): «10 зерновi культури», «15 жири та олії 

тваринного або рослинного походження», «17 цукор і кондитерські вироби з цукру», «27 палива 

мінеральні; нафта і продукти її перегонки», «33 ефiрнi олії», «86 залізничні  локомотиви» та «94 

меблi». При цьому, у 2020 р. у порівнянні з 2019 р. перелік основних статей українського експорту до 

Грузії фактично не зазнав змін. 

 

Експорт з України до Грузії за 2013 р. 
(за даними Укрстату)  

Експорт з України до Грузії за 2019 р. 
(за даними Укрстату)  

Експорт з України до Грузії за 7 міс. 2020 
р. 

(за даними Укрстату) 

тис. $ 
533 

633,9 %  тис. $ 
392 

560,4 %  тис. $ 
197 

104,1 % 
24 тютюн і промислові 
замінники тютюну 

80 
953,0 

15,
2  

24 тютюн і промислові 
замінники тютюну 

78 
745,9 

20,
1  

24 тютюн і промислові 
замінники тютюну 

34 
710,0 

17,
6 

72 чорні метали 
79 

661,4 
14,
9  72 чорні метали 

45 
673,2 

11,
6  72 чорні метали 

31 
490,7 

16,
0 

15 жири та олії тваринного 
або рослинного походження 

40 
765,6 7,6  

23 залишки і відходи 
харчової промисловості 

21 
357,9 5,4  

04 молоко та молочні 
продукти, яйця птиці; 
натуральний мед 

11 
787,5 6,0 

27 палива мінеральні; нафта і 
продукти її перегонки 

25 
878,1 4,8  

04 молоко та молочні 
продукти, яйця птиці; 
натуральний мед 

18 
543,3 4,7  

23 залишки і відходи 
харчової промисловості 

11 
066,1 5,6 

73 вироби з чорних металiв 25 4,7  22 алкогольні і 14 3,6  30 фармацевтична 8 4,3 
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255,3 безалкогольні напої та оцет 222,6 продукція 522,6 

17 цукор і кондитерські вироби 
з цукру 

22 
549,9 4,2  

02 м'ясо та їстівні 
субпродукти 

12 
962,5 3,3  

02 м'ясо та їстівні 
субпродукти 

7 
606,3 3,9 

18 какао та продукти з нього 
19 

754,4 3,7  
84 реактори ядерні, котли, 
машини 

12 
927,0 3,3  

19 готові продукти із 
зерна 

6 
691,7 3,4 

19 готові продукти із зерна 
18 

349,4 3,4  85 електричнi машини 
12 

792,2 3,3  

22 алкогольні і 
безалкогольні напої та 
оцет 

6 
142,4 3,1 

84 реактори ядерні, котли, 
машини 

16 
728,7 3,1  19 готові продукти із зерна 

12 
152,5 3,1  

84 реактори ядерні, котли, 
машини 

5 
846,4 3,0 

85 електричнi машини 
15 

106,2 2,8  
30 фармацевтична 
продукція 

12 
135,6 3,1  48 папiр та картон 

5 
537,7 2,8 

22 алкогольні і безалкогольні 
напої та оцет 

14 
163,5 2,7  73 вироби з чорних металiв 

11 
951,5 3,0  73 вироби з чорних металiв 

5 
101,9 2,6 

86 залізничні  локомотиви 
12 

735,0 2,4  
18 какао та продукти з 
нього 

10 
006,8 2,5  21 різнi харчовi продукти 

4 
321,5 2,2 

33 ефiрнi олії 
11 

603,1 2,2  
17 цукор і кондитерські 
вироби з цукру 9 652,2 2,5  85 електричнi машини 

4 
307,3 2,2 

10 зерновi культури 
11 

380,9 2,1  21 різнi харчовi продукти 9 201,9 2,3  
18 какао та продукти з 
нього 

3 
633,7 1,8 

21 різнi харчовi продукти 
11 

189,9 2,1  

15 жири та олії 
тваринного або рослинного 
походження 8 927,4 2,3  

83 іншi вироби з 
недорогоцінних металiв 

3 
549,3 1,8 

94 меблi 
11 

115,2 2,1  48 папiр та картон 7 720,6 2,0  
39 пластмаси, полімерні 
матеріали 

3 
464,4 1,8 

48 папiр та картон 
11 

088,6 2,1  
39 пластмаси, полімерні 
матеріали 7 669,2 2,0  

15 жири та олії 
тваринного або рослинного 
походження 

3 
071,2 1,6 

Для знаходження потенційних можливостей імпортозаміщення завезених Грузією товарів із-за 

кордону (передусім з РФ) на українські аналоги, здійснено порівняння структури грузинського імпорту 

(загального та з РФ) та основних статей українського експорту на світові ринки.  
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Серед важливих статей грузинського імпорту (зокрема, з РФ) варто виокремити такі групи товарів, 

які одночасно експортуються Україною в значних кількостях за кордон проте постачаються у незначних 

об’ємах до Грузії у 2020 р. (при цьому були історично важливими статтями українського експорту до 

Грузії, зокрема у 2013 р.): «10 зерновi культури» (за 7 міс 2020 р. експортовано з України до Грузії на 

суму $643,8 тис.), «15 жири та олії тваринного або рослинного походження» ($3 071,2 тис.) та «27 

палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки» ($708,2 тис.). 

 
7 міс. 2020 загальний імпорт Грузії, тис. 

$ 
(за даними Грузстату)  

7 міс. 2020 імпорт з РФ, тис. $ 
(за даними Грузстату)  

Загальний експорт України 7 міс 2020, 
тис. $ 

(за даними Укрстату) 

  
5 717 
580,00 100%    

626 
023,20 100%    

26 629 
565,80 100% 

87 транспортні засоби 
725 

266,10 12,7%  

27 палива мінеральні; 
нафта і продукти її 
перегонки 

159 
993,20 25,6%  

10 зерновi 
культури 

4 943 
648,30 18,6% 

27 палива мінеральні; 
нафта і продукти її 
перегонки 

658 
530,70 11,5%  

10 зернові культури, 
крупи 

102 
432,50 16,4%  72 чорнi метали 

4 516 
653,30 17% 

84 ядерні реактори, 
котли, машини та 
механічні прилади; їх 
частини 

500 
805,90 8,8% 

 
 

85 електричнi 
машини 34 534,40 5,5%  

15 жири та олії 
тваринного або 
рослинного 
походження 

3 427 
493,20 12,9% 

26 руди, шлаки та зола 
459 

873,50 8,0%  

15 жири та олії 
тваринного або 
рослинного 
походження 27 982,90 4,5%  

26 руди, шлаки і 
зола 

2 286 
596,60 8,6% 

85 електричнi машини 
312 

825,20 5,5%  
19 готові продукти із 
зерна 21 257,90 3,4%  

85 електричнi 
машини 

1 303 
042,10 4,9% 

30 фармацевтична 
продукція 

276 
063,60 4,8%  

21 різні харчові 
продукти 19 759,60 3,2%  

84 реактори ядерні, 
котли, машини 

1 059 
276,70 4% 
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39 пластмаси, 
полімерні матеріали 

189 
096,60 3,3%  70 скло та посуд 17 653,60 2,8%  

23 залишки і 
відходи харчової 
промисловості 947 592,40 3,6% 

73 вироби з чорних 
металів 

159 
619,40 2,8%  72 чорні метали 15 948,50 2,5%  

44 дерево та вироби 
з дерева; деревне 
вугілля 789 238,10 3% 

72 чорні метали 
143 

606,70 2,5%  33 ефiрнi олії 15 482,60 2,5%  
73 вироби з чорних 
металів 527 469,90 2% 

10 зернові культури, 
крупи 

111 
195,80 1,9%  

44 дерево та вироби з 
дерева; деревне вугілля 14 628,60 2,3%  

39 пластмаси, 
полімерні 
матеріали 334 613,70 1,3% 

15 жири та олії 
тваринного або 
рослинного походження 48 143,00 0,84%  

84 реактори ядерні, 
котли, машини 14 008,40 2,2%  

27 палива 
мінеральні; нафта 
і продукти її 
перегонки 330 157,10 1,2% 

 

 

 

 

 

Для цілей подальшого більш детального визначення можливих товарів, які могли б бути потенційно 

експортованими зацікавленими українськими виробниками на грузинський ринок, додаємо деталізацію 

зазначених трьох груп за 6-ма знаками ТН ЗЕД (за даними Грузстату). 

 
Структура імпорту Грузії за вказаними позиціями за 9 міс 2020 

10 зерновi культури  
15 жири та олії тваринного або рослинного 

походження  
27 палива мінеральні; нафта і продукти її 

перегонки 

Thsd. USD  
111 

195,90 %  Thsd. USD  
48 

143,00 %  Thsd. USD  
658 

530,70 % 
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100199 Cereals; wheat and 
meslin, other than durum 
wheat other than seed 

79 
960,50 

71,9
%  

150290 Fats of bovine 
animals, sheep or goats; 
excluding tallow, and other 
than those of heading 1503 

24 
911,90 51,8%  

270111 Coal; anthracite, 
whether or not pulverised, 
but not agglomerated 

205 
816,80 31,3% 

100590 Cereals; maize 
(corn), other than seed 

18 
239,00 

16,4
%  

150420 Fats and oils and 
their fractions; of fish, 
(excluding liver-oils) 

8 
182,60 17,0%  

270112 Coal; bituminous, 
whether or not pulverised, 
but not agglomerated 

188 
378,40 28,6% 

100630 Cereals; rice, semi-
milled or wholly milled, 
whether or not polished or 
glazed 

4 
619,40 4,2%  

150710 Vegetable oils; soya-
bean oil and its fractions, 
crude, whether or not 
degummed, not chemically 
modified 

6 
704,30 13,9%  

270300 Peat; (including peat 
litter), whether or not 
agglomerated 

160 
750,00 24,4% 

100510 Cereals; maize 
(corn), seed 

2 
601,40 2,3%  

150810 Vegetable oils; 
ground-nut oil and its 
fractions, crude, not 
chemically modified 

1 
931,80 4,0%  

270400 Coke and semi-coke; 
of coal, lignite or peat, 
whether or not agglomerated; 
retort carbon 

37 
763,30 5,7% 

100390 Cereals; barley, 
other than seed 

2 
427,90 2,2%  

150890 Vegetable oils; 
ground-nut oil and its 
fractions, other than crude, 
whether or not refined, but 
not chemically modified 

1 
580,10 3,3%  

270730 Oils and products of 
the distillation of high 
temperature coal tar; 
xylol,(xylenes) 

26 
551,90 4,0% 

100810 Cereals; buckwheat 
1 

802,70 1,6%  

150910 Vegetable oils; olive 
oil and its fractions, virgin, 
whether or not refined, but 
not chemically modified 

1 
370,00 2,9%  

270740 Oils and products of 
the distillation of high 
temperature coal tar; 
naphthalene 

14 
580,40 2,2% 

100610 Cereals; rice in the 
husk (paddy or rough) 443,60 0,4%  

150990 Vegetable oils; olive 
oil and its fractions, other 
than virgin, whether or not 
refined, but not chemically 
modified 942,40 1,9%  

270750 Aromatic 
hydrocarbon mixtures; n.e.c. 
in heading no. 2707, of 
which 65% or,more by 
volume (including losses) 
distils at 250 degrees Celsius 
by the ASTM,D 86 method 

10 
422,20 1,6% 
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100620 Cereals; husked 
(brown) rice 383,50 

0,34
%  

151000 Vegetable oils; oils 
and their fractions n.e.c. in 
chapter 15, obtained solely 
from olives, whether or not 
refined, but not chemically 
modified, including blends 
of these oils or fractions 
with oils or fractions of 
heading no. 1509 731,10 1,5%  

270791 Oils and other 
products of the distillation of 
high temperature coal 
tar;,creosote oils 5 694,50 0,86% 

100119 Cereals; wheat and 
meslin, durum wheat, other 
than seed 266,90 

0,24
%  

151110 Vegetable oils; palm 
oil and its fractions, crude, 
not chemically modified 528,20 1,1%  

270799 Oils and other 
products of the distillation of 
high temperature coal tar; 
n.e.c.,in heading no. 2707 2 715,00 0,41% 

100490 Cereals; oats, other 
than seed 141,60 

0,13
%  

151190 Vegetable oils; palm 
oil and its fractions, other 
than crude, whether or not 
refined, but not chemically 
modified 365,90 0,76%  

270810 Pitch; obtained from 
coal tar or from other 
mineral tars 1 782,20 0,27% 

100191 Cereals; wheat and 
meslin, other than durum 
wheat seed 130,50 

0,12
%  

151211 Vegetable oils; 
sunflower seed or safflower 
oil and their fractions, 
crude, not chemically 
modified 219,10 0,46%  

270900 Oils; petroleum oils 
and oils obtained from 
bituminous minerals, crude 1 392,30 0,21% 

    

151219 Vegetable oils; 
sunflower seed or safflower 
oil and their fractions, other 
than crude, whether or not 
refined, but not chemically 
modified 137,30 0,29%  

271012 Petroleum oils and 
oils from bituminous 
minerals, not containing 
biodiesel,not crude, not waste 
oils; preparations n.e.c, 
containing by weight 70% 
or,more of petroleum oils or 
oils from bituminous 
minerals; light oils 
and,preparations 842,50 0,13% 
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151311 Vegetable oils; 
coconut (copra) oil and its 
fractions, crude, not 
chemically modified 103,30 0,21%     

 

 


