Produkcja wyrobów mlecznych w
Ukrainie w 2016 r.
2017-02-06 09:38:03

2
Ukraińskie Zrzeszenie Producentów Mleka przedstawiło dane dotyczące produkcji mleka i wyrobów mlecznych w
Ukrainie w 2016 r.
Zgodnie z tymi danymi, w 2016 r. produkcja wyrobów mlecznych w kraju spadła w porównaniu z 2015 r. o 3% do 1,63 mln ton. W szczególności w przypadku serów tłustych poziom produkcji zmniejszył się o około 8% - do
113,1 tys. ton, w przypadku mleka – o 4% do 926,2 tys. ton, a w przypadku produktów z kwaśnego mleka – o
1,4% do 420,2 tys. ton. Wzrost produkcji zanotowano w przypadku sera białego o 3,9% - do 69,6 tys. ton
oraz masła – o 0,1% do 101 tys. ton.
Według danych Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy, w 2016 r. z Ukrainy wyeksportowano 8,05 tys. ton serów
(spadek o 25,6% w porównaniu z 2015 r.), a zaimportowano 7,06 tys. ton (wzrost o 31,2%). Z kolei eksport
masła z Ukrainy w roku ubiegłym zwiększył się o 2,6% do 12,06 tys. ton, a import wyniósł 1,08 tys. ton.
Z wykazem największych producentów wyrobów mlecznych w Ukrainie zapoznać się można w poniższej tabeli.

Nazwa spółki /
główne kierunki
działalności

„Terra Food”
Masło w opakowaniach,
mieszanka maślanki z
tłuszczem roślinnym

„Mołocznyj Alians”
Produkcja i eksport
serwatki w proszku,
produkcja serów

Dochód
netto
za 2015
r.
(mld
UAH)

Marki handlowe

Kraje, do
których
eksportowane
są produkty

3,435

„Ferma”, „Biła Linia”,
„Tulczynka”,
Premialle, „Zołotyj
rezerw”,
„Wapniarka”, „Terra
Food”

Ponad 40 krajów,
w tym kraje
bałkańskie,
Bliskiego
Wschodu, Afryki
Północnej, Chiny,
USA, Korea
Północna

3,300

„Jagotyńskie”,
„Jagotyńskie dla
ditej”, „Pyriatyn”,
„Sławia”, „Złatokraj”,
„Zdorowo”

Ponad 35 krajów,
w tym kraje
arabskie, Chiny
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2,100

„Aktywia”, „Aktual”,
„Actimel”,
„Danissimo”, „Masza
ta Wedmid”,
„Prostokwaszyno”,
„Rastiszka”,
„Smiszaryky”,
„Cioma”, „Żywynka”,
„Wesełyj Pastuszok”

„Almira”
Produkty mleczne w
proszku, masło, ser,
konserwy mleczne

1,986

„Hadiaczsyr”,
„Lubas”, „Omka”,
„Nasze mołoko”,
„Mołoczni dary”

Ponad 50 krójów,
w tym kraje WNP,
Afryki, Bliskiego
Wschodu, USA,
Meksyk, Japonia

„Komo”
Ser i produkty mleczne

1,780

„Komo”

Chiny, Kazachstan

Żytomieżski Zakład
Produkcji Masła „Rud”
Lody, masło, mleko w
proszku, śmietana,
mrożone owoce i
warzywa

1,637

„Rud”

1,511

„Burionka”,
„Selanśke”,
„Totosza”, „Smaczno
Szef”, „Weseła
Burionka”

Kraje UE, Afryki
Północnej, Azji
Środkowej,
Bliskiego Wschodu

„LatteR”

Ponad 30 krajów,
w tym kraje UE
oraz Chiny

„Danone Ukraina”
Produkcja wyrobów
mlecznych, w tym dla
dzieci

„Lustdorf”
Mleko i mleko w proszku
oraz masło

„Milkiland Ukraina”
Produkty mleczne, ser,
masło

1,363
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„Wim-Bil-Dan Ukraina”
Produkty mleczne, w
tym dla dzieci

„Wołoszkowe Pole”
Produkty mleczne

Winnicki Zakład Mleczny
„Roshen”
Produkty mleczne,
mleko w proszku, tłuszcz
mleczny

„Laktalis Ukraina”

1,362

„Agusza”,
„Słowianoczka”,
„Wesłyj Mołocznyk”,
„Czudo”, „Imunele”,
„Romol”,
„Smaczneńka”

1,304

Ponad 20 krajów,
w tym USA, kraje
Azji, Afryki, WNP,
Bliskiego Wschodu

1,196

40 krajów, w tym
Azji, Amryki
Środkowej i
Północnej, Afryki,
WNP

0,942

„President”,
„Galbani”, „Dlce”,
„Funny”, „Laktonia”,
„Lactel” oraz inne

Mołdowa, Gruzja,
kraje ZEA,
Malediwy, Arabia
Saudyjska
Zakład
współpracuję z
polskim zakładem
„Mlekovita”

„Tarnopilski Zakład
Produkcji Mleka”
Produkty mleczne

0,868

„Mołokija”

„Kombinat
„Prydnieprowski”
Produkty mleczne, w
tym dla dzieci

0,789

„Złagoda”,
„Lubimczyk”
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„Ukrprodukt Grup”
Mleko w opakowaniach,
ser topiony, mleko w
proszku, serwatka w
proszku

0,717

„Kremliwske”, „Nasz
Mołocznyk”,
„Fermerśke”, „Wasz
Mołocznyk”,
„Werszkowa Dołyna”,
„Narodnyj Produkt”,
„Molendam”, „Nasz
syrok”

„Kupianskyj
Mołocznokonsernyj
Kombinat”
Konserwy mleczne

0,671

„Mołoczna słoboda”,
„Zaricza”, „Nasołoda”

0,595

„Bel Szostka Ukraina”
Sery twarde i topione,
produkty mleczne w
proszku

0,586

Mołdowa

„Lwowski
Chładokombinat”
Lody, mrożonki

0,548

Mołdowa, Gruzja,
Izrael

„Hałyczyna”
Produkty mleczne

„Iczniańskyj MołocznoKonserwnyj Kombinat”
Mleko i mleko
zagęszczone

0,505

0,489

„Łasunka”

Federacja
Rosyjska, Izrael,
Mołdowa

„Łasunka”
Lody

„Hałyczyna”,
„Mołoczar”,
„Mołoczna rodyna”,
„Moji koriwky”

„Mama Milla”,
„Icznia”, „Milada”

40 krajów, w tym
Chiny, Mołdowa,
Egipt, Tunezja,
RPA
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„Zwenygorodzki
Syrorobnyj Kombinat”
Sery żółte, topione, białe

0,452

„Zweny Gora”

„Molis”
sery

0,411

„Molis”, „Molika”,
„Mołocznyj Pan”

„Lityńskyj Mołocznyj
Zawod”
Produkty mleczne,
mleko w proszku,
serwatka w proszku

0,289

Źródło: „Interfax-Ukraina”, „Ukragrokonsult”

„Biłozgar”

Syria, Turcja,
Singapur,
Wietnam, Mjanma,
Korea, Algieria,
Mołdowa, Gruzja,
Egipt, Kazachstan,
Armenia, Chiny
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