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Тенденції розвитку ринку міжнародної торгівлі зумовлюють постійне і динамічне 

зростання контейнерних перевезень у всьому світі, в тому числі експортно-імпортних і 

транзитних відвантажень в Україні. В зв'язку з цим, широке поширення за кордоном 

отримали флексітанки, які є найбільш актуальним і зручним засобом зберігання і 

перевезення рідких речовин. Це ефективна інноваційна альтернатива цистернам, танк 

контейнерам, бочкам та іншій тарі для транспортування та зберігання рідких речовин, які 

не представляються небезпечними. 

Флексітанк (flexitank) - це гнучкий контейнер, який представляє собою полімерну 

еластичну і герметичну ємність, яку розміщають в 20-футовий контейнер і перевозять 

автомобільним, морським або ж/д транспортом.  

Використання флексітанків для перевезення наливних вантажів дозволить 

транспортним підприємствам отримати наступні переваги: значне зниження витрат на 

транспортування, економія до 90% часу на навантаження і вивантаження вантажу; 

флексітанк немає необхідності мити після перевезення, так як він одноразовий; скорочення 

втрати вантажу при вивантаженні в 10 разів, вантаж доставляється «від дверей до дверей».  
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Література 

1.Roger Goose «Flexitank History»  http://flexitanks.wordpress.com/2010/09/22/flexitank-
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