
19. Промисловість 
 Промисловість міста представлена 7 промисловими підприємствами: КТ “ТОВ 

“СТРОНГКОМ”, ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” Краснолиманський пісчаний кар’єр, 

ТОВ “Чайка”, ПП “Полімін-Донбас”, ТОВ “Краснолиманський комбікормовий завод”, 

ТОВ “Всесто”, ТОВ “Леман-Бетон”, та 2 підприємствами з виробництва і розподілу 

тепла, води: ВО “Краснолиманська тепломережа” ОКП “Донецьктеплокомуненерго”, 

Краснолиманське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП 

“Компанія “Вода Донбасу”. 
Головна мета -  забезпечення зростання обсягів виробництва по всіх основних 

видах промислової діяльності, поліпшення фінансового стану підприємств та зміцнення 

конкурентних позицій виробників на внутрішньому ринку. 
Протягом січня-грудня 2017 року збільшилось виробництво: 

 виробів з бетону (ТОВ “Леман-Бетон”) в 4,5 рази (вироблено 39,9 тис. тонн); 

 овочів консервованих натуральних (ТОВ “Всесто”) в 2,2 рази і склало 136,3 

тонни;  

 будівельних сумішів (ПП “Полімін-Донбас”) на 27% (вироблено 23,5 тис. тонн); 

 піску будівельного на 15% (ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” Краснолиманський 

пісчаний кар’єр, КТ «ТОВ «СТРОНГКОМ») та становить 106,3 тис. куб.м.  

Кормів, готових для тварин, що утримують на фермах (ТОВ “Краснолиманський 

комбікормовий завод”) вироблено 1592 тонни (99,3% до минулого року). Виробництво 

борошна, хліба та хлібобулочних виробів (ТОВ “Чайка”) зменшилось  на 1,8% та 0,2% і 

склало відповідно 5528 тонни  та 4997 тонн. 

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств за січень-грудень 

2017 року склав 202168,1 тис. грн., що становить 98,8% до запланованого Програмою та 

121,6 % до показника 2016 року (за 2016 рік — 166240,9 тис. грн.). У добувній 

промисловості будівельних матеріалів реалізовано на 9443 тис. грн. (146,7% до показника 

минулого року). У переробній промисловості обсяги реалізації склали 124140,2 тис. грн., 

що становить 117,1 % до запланованого Програмою та на 29,1% більше показника 

минулого року. У виробництві та розподілі тепла, газу та води показник реалізації 

продукції становить 68584,9 тис. грн. (73,9% до передбаченого на рік та на 7,8% більше  

показника 2016 року). 

Протягом звітного періоду на виконання заходів розвитку промисловості на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади проведена робота щодо 

створення Індустріального парку: 

 розроблена анкета земельної ділянки для створення індустріального парку 

 загальною площею 27,5220 га;  

  укладено меморандуми щодо подальшої співпраці в напрямку створення 

індустріального парку: з громадською спілкою “Асоціація індустріальних парків 

України”; Донецькою агенцією регіонального розвитку; потенційними інвесторами 

індустріального парку ТОВ “Діск-С” та  ТОВ “СК-Дарина”; 

 на засіданнях міської ради  були прийняті рішення №7/27-1068 від 

18.05.2017 року “Про затвердження Концепції та створення індустріального парку 

“Лиманський” та №7/30-1354 від 22.06.2017 року “Про організацію та проведення 

конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку “Лиманський”, на розробку 

концепції направлені кошти з бюджету ОТГ в сумі 91,0 тис. грн.; 

 30.06.2017 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 

індустріальний парк “Лиманський” за № 25 був включений до Реєстру індустріальних 

(промислових) парків;  

 З 04.09.2017 року був оголошений конкурс з вибору керуючої компанії 

індустріального парку “Лиманський”; 

 за результатами проведення конкурсу рішенням Лиманської міської ради від 

22.12.2017 року №7/40-1771  “Про затвердження результатів конкурсу з вибору керуючої 

компанії індустріального парку “Лиманський”, було визначено переможцем ТОВ “СК-

ДАРИНА”; 

 09.01.2018 року був підписаний Договір про створення та функціонування 

індустріального парку з керуючою компанією ТОВ “СК-ДАРИНА”. 



Виконання заходів 

щодо розвитку промисловості Лиманської об'єднаної територіальної громади за  2017 рік 
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Виконання 

основних показників розвитку промисловості  на території Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

 2017 рік 

Програма 
фактичне 

виконання 

фактичне виконання у % 

до Програми до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг реалізованої продукції (у відпускних 

цінах підприємств) – всього 
тис. грн. 166240,9 204706 202168,1 98,8 121,6 

в т.ч. 

1) добувна промисловість 
тис. грн. 6434,8 5900 9443 160,1 146,7 

КТ «ТОВ  СТРОНГКОМ» 
тис. грн. 1445,7 - 2198 - 152,0 

ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» 

Краснолиманський пісчаний кар’єр 
тис. грн. 4989,1 5900 7245 122,8 145,2 

2) переробна промисловість тис. грн. 96170,2 105996 124140,2 117,1 129,1 

у т.ч. 

- виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 

тис. грн. 77004,7 91176 88871,4 97,5 115,4 

ТОВ «Краснолиманський комбікормовий завод» тис. грн. 10712,5 20000 11891,3 59,5 111,0 

ТОВ «Чайка» тис. грн. 65034,8 70000 74332 106,2 114,3 

ТОВ «Всесто» тис. грн. 1257,4 1176 2648,1 в 2,2 р.б. в 2,1 р.б. 

- виробництво іншої неметалевої мінеральної 

продукції, будматеріалів, скла 
тис. грн. 19165,5 14820 35268,8 в 2,4 р.б. 184,0 

ПП «Полімін-Донбас» тис. грн. 4014 4300 5945,2 138,3 148,1 

ТОВ “Леман-Бетон” тис. грн. 15151,5 10520 29323,6 в 2,8 р.б. 193,5 

3) виробництво і розподіл тепла, газу, води тис. грн. 63635,9 92810 68584,9 73,9 107,8 

ВО «Краснолиманська тепломережа» тис. грн. 53590,5 83390 58808,3 70,5 109,7 

ВУ водоканалізаційного господарства тис. грн. 10045,4 9420 9776,6 103,8 97,3 



1 2      

Обсяг продукції в натуральному виразі:       

КТ «ТОВ  СТРОНГКОМ» 

пісок будівельний 
тис.куб.м 9,9 - 25 - в 2,5 р.б. 

ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» 

Краснолиманський пісчаний кар’єр, пісок 

будівельний 

тис.куб.м 82,5 100,0 81,3 81,3 98,5 

ТОВ «Чайка» 

Борошно 

Хліб та хлібобулочні вироби 
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ТОВ «Краснолиманський комбікормовий завод» 

Корми готові для сільськогосподарських тварин 
тонн 1604 3000 1592 53,1 99,3 

ПП «Полімін-Донбас» 

Будівельні суміші 
тис. тонн 18,5 21,0 23,5 111,9 127,0 

ТОВ «Всесто» 

Овочі консервовані натуральні 
тонн 62 54 136,3 в 2,5 р.б. в 2,2 р.б. 

ТОВ «Леман-Бетон» 

Вироби з бетону 
тис. тонн 8,9 8,2 39,9 в 4,9 р.б. в 4,5 р.б. 

  

  


