
Ukrajina - spotreba flexibilných obalov podľa materiálu 2003-2008 :

Material Index   2008/2003

objem (t) hodnota (€) objem (t) hodnota (€) (%)

PE 9,000 13,338,000 23,000 31,662,000 256

BOPP 6,000 7,644,000 12,000 15,103,000 200

Cast PP 2,400 2,994,000 4,000 5,705,000 167

PA 5,000 19,155,000 1,000 4,631,000 20

EVOH 300 1,147,000 1,500 2,243,000 500

Lamináty fólií 500 1,138,000 1,000 2,064,000 200

papiere 2,500 2,194,000 4,000 4,354,000 160

2003 2008

Polyetylén je najpopulárnejší flexibilný obalový materiál. Jeho spotreba za posledných 5 rokov narastie až na 

23 000 t v hodnote takmer 32 miliónov Euro.

Podľa zdrojov z priemyslu až 70 % ukrajinského trhu flexibilných obalov ide na cukrovinárske aplikácie, pretože krajina je veľkým 

producentom cukrovinárskych výrobkov. Ukrajina je tiež veľkým exportérom cukroviniek na trhy strednej  a východnej Európy, 

Druhým najväčším trhom po cukrovinkách je je sektor snackových potravín. Podľa spotreby predstavuje sektor potravín 80 % použitia 

obalov a nepotravinárske produkty zvyšných 20 %.



Koextrudované 2 a 3-vrstvové fólie sú veľmi používané ako materiál na balenie pasterizovaného mlieka. Asi 20 % sa dováža z 

Poľska. PE fólie na balenie mlieka neboli masívne nahradené kartonovými obalmi, ako to bolo v strednej Európe. Neujali sa najmä 

kvôli vyššej cene.

Viacvrstvové lamináty s použitím PE folie s tlačou boli ešte donedávna vylučne importované, ale v súčasnosti sa už začinajú vo väčšej 

miere vyrábať ukrajinskými výrobcami.

Bariérové fólie koextrudované s využitím PA (polyamid) nie sú ešte celkom rozšírené, 50 % spotreby je dovážané z Nemecka, Fínska 

a Talianska.

Twist fólie. Ukrajina je veľkým producentm cukroviniek balených do twist fólií. Spotreba tejto fólie predstavuje 4 -  5 000 t ročne. 

Jediný ukrajinský producent (Ukrplastik) nestačí, zvýšný twist je dovážaný zo Slovenska, Izraela, Luxemburska a Južnej Korey. 

Používajú sa transparentné , biele a metalizované v hrúbkach 26 - 28  mikrometrov

Výroba flexibilných fólií na Ukrajine:

Najpoužívanejšie sú stretch fólie, ktoré sú vo veľkej miere dovážané (Poľsko, Taliansko).

Reklamné tašky s tlačou i bez tlače, resp. tašky všetkého druhu sú väčšinou vyrábané na Ukrajine výrobcami, ktorí používajú 

zariadenia (potlačové zariadenia, zvárovačky, taškovačky a pod.) dovezené z Ázie (Tajwan, Južná Korea).


