
22. Виробництво харчової продукції 
 

Виробництво харчової продукції по м. Лиман здійснюють такі підприємства: 

ТОВ “Чайка” та ТОВ “Всесто”. 

Протягом 2017 року зменшено проти аналогічного показника 2016 року 

виробництво борошна на 1,8 % та хліба і хлібобулочних виробів на 0,2 % та овочів 

консервованих натуральних збільшено в 2,2 рази. 

В звітному періоді товариством з обмеженою відповідальністю “Чайка” 

зменшено проти відповідного показника минулого року виробництво хліба і 

хлібобулочних виробів - на 0,2 % та виробництво борошна на 1,8 %. Підприємством 

вироблено 4997 тонн хліба і хлібобулочних виробів (106,3 % до Програми) та борошна 

- 5528 тонн (110,6 % до Програми). 

ТОВ “Всесто” збільшено проти відповідного періоду минулого року 

виробництво овочів консервованих натуральних в 2,2 рази. Виробництво в звітному 

періоді складає 136,3 тонни, або в 2,5 р.б. ніж заплановано Програмою на рік. 

 



 

 

 

 

ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  
ЗА 2017 РІК 

 

Показники 
Один. 

виміру 

2016 рік 

звіт 

2017 рік 

програма 

на 

2017 рік 

фактичне 

виконання 

за 

12 місяців 

фактичне виконання, % 

до 

програми 

до відповідного 

періоду 2016 

року 
1 2 3 4 5 6 7 

Борошно  тонн 5631,0 5000,0 5528,0 110,6 98,2 

Хліб і хлібобулочні вироби  тонн 5009,0 4700,0 4997,0 106,3 99,8 

Овочі консервовані 

натуральні 
тонн 62,0 54,0 136,3 в 2,5 р.б. в 2,2 р.б. 

 



1 2 3 4 5 6 7

Борошно т. 5631,0 5000,0 5528,0 110,6 98,2

по підприємствам міста
ТОВ "Чайка" т. 5631,0 5000,0 5528,0 110,6 98,2

Хліб і хлібобулочні вироби т. 5009,0 4700,0 4997,0 106,3 99,8

по підприємствам міста

ТОВ "Чайка" т. 5009,0 4700,0 4997,0 106,3 99,8

Овочі консервовані натуральні т. 62,0 54,0 136,3 в 2,5 р.б. в 2,2 р.б.

по підприємствам міста
ТОВ "Всесто" т. 62,0 54,0 136,3 в 2,5 р.б. в 2,2 р.б.

Виробництво найважливіших видів харчової продукції у натуральному вимірі

Показники
Одиниця 

виміру

2016 рік 

звіт

2017 рік

програма 

на 2017 рік

Факт за 12 

місяців

фактичне виконання, %

до 

програми

до 

відповідного 

періоду 2016 

року


