Споживчий ринок Голованівського району
Торговельна і побутова мережа в районі і складає 253 та 49 об’єкта
відповідно, також
57 ларьків,
32 кафе, бари, 1 ресторан та
10
автозаправочних станцій.
В системі СТ «Надія» працює 3 підприємства торгівлі і 2 громадського
харчування.
Значна роль відводиться ринкам з продажу продовольчих та
непродовольчих товарів.
В районі на даний час функціонують такі упорядковані змішані ринки, які
відіграють виключно важливу роль у забезпеченні населення товарами
першої необхідності, культурно-побутового та господарського призначення.
З них:
- ринок ТОВ “Голованівський базар”, в смт. Голованівськ, який є ринком
приватної власності,
- муніципальний ринок, в смт Побузьке – колективної форми власності,
- ТОВ «Перегонівський ринок» в с. Перегонівка приватної форми власності,
- ринок «Східний» ПП «Світлана» (загальна площа ринку складає
0,5 га
для реалізації скота та свиней). Благоустрій та розвиток матеріальнотехнічної бази цих ринків покращують за власні кошти.
На ТОВ «Голованівський базар» та ТОВ «Муніципальний ринок»
смт Побузьке знаходиться державна лабораторія ветсанекспертизи, яка
здійснює обов′язковий державний ветеринарно-санітарний контроль за
якістю та безпечністю продукції, що реалізується на ринках. Лабораторії
забезпечені необхідним обладнанням, матеріалами та реактивами, які
систематично проходять державну перевірку.
При райдержадміністрації створена районна робоча група по
координації і контролю ситуації на споживчому ринку району.
Під постійним контролем даної робочої групи знаходиться питання
щодо припинення та ліквідації місць стихійної торгівлі, упорядкування
вуличної торгівлі, зокрема продуктами харчування (м’ясом, рибою,
молокопродуктами та іншими товарами).
Проводяться засідання робочої групи із заслуховуванням даних питань
та вирішення існуючих проблем.
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
19.02.2014 № 49-р «Про забезпечення реалізації проекту «Купуй
Кіровоградське» Голованівська районна державна адміністрація розробила та
затвердила відповідне розпорядження від 25.02.2014 № 61-р.
Суб’єкти роздрібної торгівлі району беруть участь у реалізації проекту
«Купуй Кіровоградське» та реалізовують найрізноманітніший асортимент
продукції місцевого виробництва.
Асортимент продукції включає в себе продукцію таких
товаровиробників області: ВАТ м’ясокомбінат «Ятрань», для реалізації
продукції якої відкрито фірмовий кіоск, п/п Неофіта І.Б. з великим

асортиментом круп’яних виробів, торгова марка «Королівський смак» з
великим асортиментом майонезів, олії рафінованої та кетчупів, ЗАО
«Креатив» з олією рафінованою, ВАТ «Новоархангельський сирзавод» з
сирами сичужними твердими, торгова марка «Ласка» з широким
асортиментом морозива, ДП «Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів»
ДАК «Хліб України» з великим асортиментом пластівців та мюслів, а також
виробника Голованівщини п/п Коваленка О.М., хлібобулочні вироби якого
завоювали свого покупця завдяки високій якості виробів та найнижчій ціні
реалізації та об’єм реалізації яких складає більше 30т хлібобулочних виробів
щомісячно.
На базі вже існуючого магазину п/п Ковальчук О.М. створено та
функціонує соціальний магазин «Продукти», який був і залишається
учасником проекту «Купуй Кіровоградське» та вже має своїх постійних
клієнтів.
В магазинах є в продажу також крупи, олія соняшникова місцевих
виробників: п/п Войченко О.Й, п/п Настасієнко І.М., ТОВ АПК «Розкішна».
У ТОВ ТД «Континент клас-А» відкрито торгівельну точку з реалізації
баранини, продукція для якої надходить безпосередньо від виробника
Голованівського району ТОВ АПК «Розкішна».
У цьому магазині також функціонує соціальний відділ, де представлені
продовольчі товари виробників Кіровоградщини по зниженим цінам, а також
виробників Голованівщини – ТОВ АПК «Розкішна».
Продукція виробництва підприємств Кіровоградщини
широко
представлена в кожному магазині продовольчих товарів Голованівського
району.

