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Зовнішня торгівля м.Києва з Литвою  

за січень–вересень 2014 року 

 
16 лютого 1918 року була підписана Декларація незалежності Литви, 

в якій було виражено прагнення литовської нації створити демократичну 

державу. Цей день в Литві є головний державним святом – Днем 

відновлення державності. 

Україна успішно розвиває економічні зв’язки з Литвою. Оборот 

зовнішньої торгівлі товарами України з Литвою за 9 місяців 2014р.   

склав 991,3 млн.дол. США, послугами – 58,0 млн.дол., що становить 

відповідно 1,2% та 0,4% загальнодержавних оборотів. 

Литва є однією з важливих країн – торгових партнерів столиці 

України. Обсяг зовнішньої торгівлі товарами м.Києва з Литвою за  

9 місяців 2014р. порівняно з 9 місяцями 2013р. збільшився на 12,8% та 

склав 289,0 млн.дол. (1,2% від обороту зовнішньої торгівлі товарами 

м.Києва).  

Обсяг поставок товарів з м.Києва до Литви за січень–вересень 2014р. 

до січня–вересня 2013р. збільшився на 8,7% та досягнув 41,4 млн.дол. 

(0,5% від загального обсягу експорту товарів з м.Києва). Обсяг надходжень 

до столиці України з Литви за 9 місяців 2014р. до 9 місяців 2013р. 

збільшився на 13,6% – до 247,6 млн.дол. (1,6% від загального обсягу 

імпорту товарів до м.Києва). 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту зовнішньої торгівлі 

товарами м.Києва з Литвою за 9 місяців 2014р. склав 0,17 на тлі 0,56 по 

м.Києву в цілому. 

Основу товарної структури експорту за січень–вересень 2014р. 

складали: готові харчові продукти (28,5% від загального обсягу експорту 

товарів з м.Києва до Литви), продукти рослинного походження (25,2%), 

мінеральні продукти (10,3%), машини, обладнання та механізми, 

електротехнічне обладнання (9,5%), продукція хімічної та пов’язаних з 

нею галузей промисловості (8,2%). 

Основними статтями імпорту товарів за 9 місяців 2014р. є: 
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мінеральні продукти (89,6% від загального обсягу імпорту товарів до 

м.Києва з Литви), машини, обладнання та механізми, електротехнічне 

обладнання (3,4%).  

Обсяг зовнішньої торгівлі послугами м.Києва з Литвою за  

9 місяців 2014р. до 9 місяців 2013р. зменшився на 21,0% і досягнув  

11,4 млн.дол. США (0,3% від обороту зовнішньої торгівлі послугами 

м.Києва). 

За 9 місяців 2014р. експорт послуг зі столиці України до Литви 

зменшився на 7,0% до 9 місяців 2013р. та становив 6,4 млн.дол. (0,3% від 

загального обсягу експорту послуг з м.Києва). Імпорт послуг до м.Києва з 

Литви за січень–вересень 2014р. до січня–вересня 2013р. зменшився на 

33,9% і склав 5,0 млн.дол. (0,3% від загального обсягу імпорту послуг до 

м.Києва). 

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами м.Києва з Польщею 

становило 1,4 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,30 

на тлі 1,33 по м.Києву в цілому. 
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