Промисловість
Карта Голованівського району
із зазначенням видів промисловості
виробництво харчових
продуктів;
легка промисловість;
оброблення деревини та
виробництво виробів з
деревини;
хімічна промисловість;
металургійне виробництво
виробництво іншої продукції

Найбільший промисловий потенціал мають підприємства переробної
промисловості. В районі виробляється феронікель, лікарські вироби, крупи, борошно
пшеничне, олія соняшникова, ковбасні вироби, деревина та інше.
До основного виробничого промислового облікового кола звітуючих підприємств
відносяться:
·
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ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат»
ТОВ «КЛК»
ТОВ «Відродження»
ДП «МВЗ» ДАК «Укрмедпром»
АФ «Зоря» у формі ТОВ
ДП «Голованівське лісове господарство»
ТОВ «Вадіс»
ПП «Ліссва»
ПП «Лістонз»
ТОВ АПК «Розкішна»
СТОВ «Урожай»
Голованівський комбінат комунальних підприємств
ТОВ «Олександрія Лідер»
ТОВ «Метсервісгруп»
ТОВ «РапсоДія»

СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА
ПРОМИСЛОВОСТІ

Назва підприємства

Відомості про підприємства основного облікового кола
Вид продукції
ПІБ керівника
Юридична адреса

ДП «»Голованівське
лісове господарство»

Бруски, планки, шпала,
деревина

Гончаренко
Костянтин
Васильович

ТОВ «ПФК»

Феронікель
(Феросплави)
Руда нікелева тис.тонн

Бурцев Дмитро
Леонідович

ТОВ «Відродження»

Олія соняшникова
нерафінована

Федоров Сергій
Михайлович

ТОВ «КЛК»

Борошно пшеничне,
пшенично-житнє Висівки
та відходи від переробки

Федоров Сергій
Михайлович

смт Голованівськ
вул. Леніна, 87
2-13-74
смт Побузьке
вул. Промислова,
12
5-13-89
смт Голованівськ
вул.
Матросова,40
2-17-33
смт Голованівськ
вул.

зернових культур
ДП «МВЗ» ДАК
«Укрмедпром»

Спирт етиловий,
препарати лікарські на
основі алкаїдів чи інших
похідних для роздрібного
продажу

Ваховський Ігор
Олександрович

АФ»Зоря» у формі
ТОВ

Олія, борошно, висівки,
корми

Лопатинський Сергій
Вікторович

Матросова,40
2-17-33
с.Межирічка
Голованівський
район
2-15-47,
2-11-97
с.Грузьке
42-1-36

АФ»Вітчизна» у формі
ТОВ

Олія , борошно висівки

Демченко Михайло
Іванович

с.Перегонівка
24-2-24

АПК»Розкішна»

Яловичина, олія борошно,
крупи пшеничні та
інші,висівки, корми,
хлібобулочні вироби
Вироби ковбасні, ковбаси
напівкопчені

Голімбієвська Тамара
Павлівна

с.Розкішне
3-09-46

Пахолюк
Вадим
Олександрович
Жілінська
Світлана Євгеніївна

ст. Голованівськ
вул. Чапаєва,3
42-6-92
смт Побузьке
вул. Радянської
Армії, 14
смт Побузьке вул.
Радянської Армії,
14

ТОВ»Вадіс»

ПП»Лістонз»

Брюки, бриджі чоловічі

ПП»Ліссва»

Брюки чоловічі,
куртки робочі,
комбінезони
Олія, борошно,корми

СГ ТОВ»Урожай»

Жілінська Світлана
Євгеніївна
Кравчук
Василь Власович

Голованівський
комбінат комунальних
підприємств

послуги

Шевчук Ірина
Анатоліївна

ТОВ «Олександрія
Лідер»

амбразивний (порошок)
шлак

Кирилюк
Микола Пилипович

с.Молдовка
44-1-35
3-09-15
смт Голованівськ
вул. Леніна, 5
2-23-38
смт Побузьке
вул. Промислова,
1

В промисловому секторі на сьогоднішній день ситуація є керованою.
На території району працюють підприємства основного облікового кола, якими за
січень- грудень 2013 вироблено промислової продукції в порівняних цінах на суму
2 320 197,654
тис.грн. (109,17 %). Збільшено в галузях: в металургії (106,6 %) , харчовій (125,6 %),
легкій (146 %).

Питома вага регіону в економіці області за обсягом:
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