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Про ефективне використання
економічного потенціалу,
підвищення його інвестиційної
привабливості за 2015 рік та у 2016 році
Заслухавши інформацію начальника управління економічного розвитку,
торгівлі, промисловості, інфраструктури та надання адміністративних послуг
районної державної адміністрації Артвіх І.О. рада Регіонального розвитку
визначила економічний потенціал району, підвищення його інвестиційної
привабливості.
Головними галузями економіки району є сільське господарство і
промисловість.
Найбільшу питому вагу у виробництві займає гігант металургії ТОВ
«Побужський феронікелевий комбінат» та підприємства переробної і добувної
промисловості: ТОВ»КЛК», ТОВ «Відродження«, ТОВ «Олександрія Лідер»,
ТОВ «Метсервісгруп», ДП «Голованівське лісове господарство».
За 2015 рік вироблено промислової продукції на суму майже 1,969
млрд. грн. і реалізована товарна продукція склала більше 2 млрд. 286млн. грн.
А за 2 місяці цього року відповідно становить 334,9 млн грн. (107% росту).
Експортувалася продукція – харчові та мінеральні продукти, олія,
лісоматеріали.
Зовнішньоекономічною
діяльністю
займалися
ДП
«Голованівське лісове господарство», ТОВ «Олександрія –Лідер», ТОВ «КЛК»,
ТОВ «Відродження» .
Структура валового виробництва продукції сільського господарства
складає: рослинництво – 87%, тваринництво -13 %.
У районі налічується 7 агрофірм, 2 приватних підприємства, які
займаються сільськогосподарським виробництвом, близько 90 фермерських
господарств, 1465 одноосібників. Крім основного кола в районі працюють 7
млинів, 9 олійниць, 5 крупорушок, 2 хлібопекарні.
Район має розвинене сільськогосподарське виробництво. Загальна площа
сільськогосподарських угідь складає 77,8 тис. га, з них ріллі 71 тис.га.
Завдяки стабільній роботі даних галузей районний бюджет отримує
вагомі надходження.
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За 2015 рік до бюджету району надійшло власних і закріплених доходів
майже 55 млн.грн., тобто 119,1 %. А вже за січень- лютий 2016 року 9 млн.698 тис.грн, що на 42,5 % до планових завдань.
Залучення інвестицій та реалізація низки масштабних економічних та
інфраструктурних проектів у секторах економіки, підтримка процесу
формування у сфері АПК, переробки та харчової промисловості дозволять
поліпшити загальні економічні показники розвитку Голованівського району в
кількісному вимірі.
Для збільшення переробки продукції на підприємстві ТОВ
«Відродження» та ТОВ «КЛК» проводяться роботи по покращенню
матеріально-технічної бази та розширення виробництва, де передбачається
залучаються власні кошти. Дані підприємства постійно модернізуються,
використовуючи високі технології та інновації.
Придбано сучасну сільськогосподарську техніку аграріями району, а саме
трактори, комбайни, вантажні автомобілі, ємкості, оприскувачі та інша
ґрунтообробна та посівна техніка і сума капітальних інвестицій склала більше
26 млн.грн.
Для збільшення виробничих потужностей і вдосконалення технологічних
процесів придбано техніку ДП «Голованівське ЛГ» .
Також для задоволення споживацьких та побутових потреб,
збільшення товарообороту вводяться в експлуатацію і інші об’єкти з
меншими обсягами капіталовкладення.
Для виробництва електроенергії
з подальшою реалізацією на
енергоринку країни по «зеленому» тарифу в минулому році здійснено
реконструкцію Лебединської
ГЕС підприємством «ПП АВКУБІ».
Побудовано 3 міні гідроелектростанцій ТОВ «Гідроенергоінвест» на
території сіл Перегонівка, Полонисте, с. Давидівка.
Проводились роботи по реконструкції газоочисного обладнання 1
ступені ТВП №4 ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат».Виготовлено
проект по модернізації газоочисного обладнання ТВП №1-4. Розпочато
реконструкцію аспіраційного обладнання металургійного цеху: отм+17м,
відділення магнітної сепарації за власні кошти ТОВ «Побужський
феронікелевий комбінат».
Враховуючи вищевикладене,
рада регіонального розвитку району
вирішила:
1. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та надання адміністративних послуг райдержадміністрації:
постійно здійснювати моніторинг та аналіз ефективного використання
економічного потенціалу, підвищення його інвестиційної привабливості;
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розробити та подати до Департаменту економічного розвитку та торгівлі
облдержадміністрації інвестиційні пропозиції та інвестиційно привабливі
земельні ділянки для реалізації проектів.
створити сприятливі умови суб’єктам господарювання щодо держаної
реєстрації, надання адміністративних послуг, консультацій.
2. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації сприяти
щодо залучення інвесторів в сільське господарство.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації
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