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КАРТА  ГОЛОВАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета  програми 

Програма має на меті створення сприятливих умов для стійкого зниження 

енергоємності ВВП, підвищення ефективності використання ПЕР і забезпечення 

конкурентоспроможності   економіки шляхом підтримки інвестиційних та 

інноваційних проектів з енергоефективності й енергозбереження та формування 

сприятливого інвестиційно-інноваційного середовища (підтримка продукування нових 

(наукових) знань та їх комерційне використання; впровадження та реалізація 

енергозберігаючих і енергоефективних технологій відповідно до пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності; підтримка інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання в сфері енергозбереження та енергоефективності). 

 

Позитивний ефект очікується отримати за рахунок виконання комплексу 

організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з 

раціонального використання енергоносіїв та їх економії, в тому числі на рівні 

кінцевого споживача, підвищення ефективності функціонування різноманітного 

енергоспоживаючого та енергогенеруючого обладнання, більш широкого залучення в 

енергобаланс району вторинних енергоресурсів, поновлювальних джерел енергії, 

місцевих альтернативних видів палива, використання технологій 

самоенергозабезпечення тощо. 

 

Основним завданням програми є: 

- координація робіт по створенню і впровадженню програми, ефективного 

використання ресурсів і розв»язання завдань їх раціонального і економічного 

впровадження  

- проведення енергетичного аудиту (починаючи з бюджетної сфери); 

-  впровадження системи енергетичного менеджменту (починаючи з бюджетної 

сфери);-             проведення енергоефективної модернізації житлово-комунальної 

інфраструктури; 

- впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій; 

- послаблення техногенного впливу на навколишнє середовище; 

-  стимулювання та популяризація енергоощадних заходів; 

- формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадливості та необхідності 

підвищення енергоефективності; 

- розвиток кадрового потенціалу, підвищення рівня компетентності працівників з 

питань енергозбереження (здобування знань, передача досвіду тощо); 

-  підвищення якості надання комунальних послуг, забезпечення потреб та комфорту 

споживачів; 

-  зменшення собівартості житлово-комунальних послуг; 

- скорочення поточних видатків бюджету за рахунок реалізації капітальних проектів у 

сфері енергозбереження та енергоефективності, забезпечення повних розрахунків за 

спожиті енергоносії. 

 

Виконання  Програми надасть можливість: 

забезпечити впровадження новітніх енергоефективних технологій і обладнання, 

передусім у базових та пріоритетних галузях економіки;  



скоротити обсяги використання ПЕР, природних ресурсів, води та збільшення частки 

використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії при виробництві 

товарів та наданні послуг;  

підвищити рівень енергетичної безпеки.    

 

 

Коротка характеристика  Голованівського  району 

 

      Голованівський район розміщений  у західній частині Кіровоградської області. 

На півночі межує з Уманським районом Черкаської області, на півдні - з 

Кривоозерським і Первомайським районами Миколаївської області, на сході з 

Вільшанським і  Новоархангельським, а на заході - з Ульяновським районами 

Кіровоградської області. 

Загальна площа району – 99209 га.  

Районний центр – смт Голованівськ. 

Відстань до обласного центру м.Кіровоград:  

залізницею – 180 км,  шосейними шляхами–193 км. 

Відстань до м. Києва: 

- по залізній дорозі- 287 км 

- по шосейній дорозі -  275 км 

смт.Голованівськ –райцентр, який знаходиться на 289 км. республіканської траси Київ 

- Крим  та  за 25 км від автобану Київ – Одеса. 

 

Загальні відомості 

Дата утворення: Березень  1923 року 

 

Площа: 1,0  тис.кв.км 4 % від території області 

 

Адміністративно –територіальний устрій 

   На території району знаходиться 50 населених пунктів, з яких два селища 

міського типу (смт Голованівськ, смт Побузьке) та 48 сіл, що відповідно 

підпорядковані 2 селищним та 22 сільським радам. 

 Північна територія  району відноситься до південної частини Правобережного 

Лісостепу, а південна -  до північної частини Правобережного Степу. 

Клімат району – помірно континентальний. Середньорічні температури: літня + 20,2 
0
С, зимова – 5,4

0
С. В окремі дні  липня-серпня температура може досягати +38

0
С, а в 

січні – лютому знижується до - 34
0
С. Середня річна кількість опадів становить 451 мм. 

Через північну частину протікає річка Ятрань, яка впадає в річку  Синюху. 

 На півночі району знаходяться значні площі лісових масивів. Відсоток  

лісистості території складає 13,4%, що значно більше, ніж в середньому по області. 

Площа лісових та деревно-чагарникових насаджень складає 13367 га, з них 

полезахисних  лісосмуг  - 1151,6 га. 

  

Готелі: 

у смт.Голованівськ –вулиця Набережна, 42  телефон 2-16-79 



у смт.Побузьке – вулиця Першотравнева ,31 телефон 5-14-14 

           

Інфраструктура селищ  та  всього району тісно пов'язана між собою.  

На території району розташовані підприємства - виробники сільгосппродукції, а на 

території селищ - підприємства - переробники  цієї  продукції. 

 

До основного виробничого промислового облікового кола звітуючих підприємств 

відносяться: 

                                
 

 

 ТОВ «Побужський  феронікелевий комбінат» 

 ТОВ «КЛК» 

 ТОВ «Відродження» 

 ДП «МВЗ» ДАК «Укрмедпром» 

 АФ «Вітчизна» у формі ТОВ 

 АФ «Зоря» у формі ТОВ 

 ДП «Голованівське лісове господарство»                   

 ТОВ «Мега Майстер» 

 ТОВ «Вадіс» 

 ПП «Ліссва» 

 ПП «Лістонз» 

 АПК «Розкішна» 

 СТОВ «Урожай» 

 ТОВ «Зангаз-Буг» 

 Голованівський комбінат комунальних підприємств 

 РКП РВО «Вісник Голованівщини» 

 ТОВ «Олександрія Лідер» 

 ТОВ «РапсоДія» 

 ТОВ»Метсервісгруп» 

 

        В районі налічується  1619 суб’єктів   малого   підприємництва,  з них:  444 

юридичних осіб (включаючи філії, установи)  та 1175 фізичних осіб. 

Найбільший промисловий потенціал мають підприємства переробної промисловості. 

В районі  випускається (виробляється)  феронікель, лікарські  вироби, крупи, 

борошно, олія, деревина  та інше.  

 

 Кількість промислових підприємств основного облікового кола, всього   – 17. 

  
Найбільший промисловий потенціал мають підприємства переробної промисловості. 



В районі  випускається (виробляється)  феронікель, лікарські  вироби, крупи, 

борошно, олія, деревина  та інше.  

 

 Кількість підприємств основного облікового кола, що виробляють та реалізовують 

промислову товарну продукцію  всього   – 19. 

 

 Природні ресурси   

Площа сільгоспугідь -77, 8 тис.га, із них орні землі – 71, 0 тис. га 

Ліси та інші лісовкриті площі -13,5 тис.га  

Землі водного фонду – 0,7 тис.га 

Землі заповідного фонду та заказники – 0,11 тис.га 

Пам’ятки садово-паркового мистецтва (один.) - 0 

Природні ресурси, наявні у регіоні: - 0,33 тис.га 

- державного значення – 0,29 тис.га 

- місцевого значення – 0,04 тис. га 

 

На території Голованівського району налічується 16 родовищ корисних копалин 

місцевої сировини.  

 

Основними завданнями Програми є: 

 

 проведення енергетичного аудиту (починаючи з бюджетної сфери); 

 впровадження системи енергетичного менеджменту (починаючи з бюджетної 

сфери);- проведення енергоефективної модернізації житлово-комунальної 

інфраструктури; 

 впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій; 

 послаблення техногенного впливу на навколишнє середовище; 

 стимулювання та популяризація енергоощадних заходів; 

 формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадливості та 

необхідності підвищення енергоефективності; 

 розвиток кадрового потенціалу, підвищення рівня компетентності працівників з 

питань енергозбереження (здобування знань, передача досвіду тощо); 

 підвищення якості надання комунальних послуг, забезпечення потреб та 

комфорту споживачів; 

 зменшення собівартості житлово-комунальних послуг; 

 скорочення поточних видатків міського бюджету за рахунок реалізації 

капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, 

забезпечення повних розрахунків за спожиті енергоносії. 

 заміна морально застарілого та фізично зношеного обладнання 

 

Ключові проблеми 

 

 фінансова незбалансованість підприємств паливно-енергетичного комплексу, 

постійне зростання вартості енергоресурсів; 

 



 брак запланованих бюджетних коштів на фінансування спожитих енергоносіїв; 

 несвоєчасність розрахунків окремих груп споживачів за використані енергоносії 

та борги минулих років; 

 необхідність залучення позабюджетних інвестицій для впровадження 

енергоефективних заходів та оплати за енергоресурси; 

 висока затратність більшості діючих систем енергопостачання; 

 недостатній рівень впровадження енергоефективних і енергоощадних 

технологій; 

 недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії паливно-

енергетичних ресурсів на виробництві, в бюджетній сфері, в житлово-

комунальному господарстві, в побуті тощо. 

 

                              Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми  

 

Енергозбереження є одним із пріоритетних напрямків діяльності виконавчих 

комітетів та райдержадміністрації  щодо ефективного втілення в життя державної 

політики енергозбереження 

 

  Поступове дорожчання паливно-енергетичних ресурсів вимагає особливої уваги 

до питань енергозбереження та енергоефективності.   

 

 

До енергетичних ресурсів району, які придатні до використання 

у суспільному виробництві та забезпеченні життєдіяльності 

населення можна віднести : 

 

 Відходи сільськогосподарського виробництва 

Аграрний сектор економіки для району завжди був визначальним як в плані 

продовольчої безпеки, так і в цілому для його соціально-економічного розвитку. 

У районі налічується 21 агрофірма, 2 приватних підприємства, які займаються 

сільськогосподарським виробництвом, та ЗАТ  АФ «Ятрань», 98 фермерських 

господарств,   1460 одноосібників. 

Голованівський район має розвинене сільськогосподарське виробництво. 

Загальна площа сільськогосподарських угідь складає 77,8 тис. га, з них ріллі 71 тис.га.  

У галузевій структурі сільського господарства провідне місце належить рослинництву 

65,73%. 

Перевага надається вирощуванню зернових культур (пшениця, ячмінь, 

кукурудза, бобові, гречка, просо.) Значне місце серед технічних культур займають 

соняшник, ріпак, соя. 

Під урожай 2012 року згідно плану розвитку агропромислового комплексу 

планується посіяти 18088 га. ярих зернових та зернобобових культур.  

      Ярий ячмінь буде розміщено на площі 3423 га, кукурудзи буде посіяно 13230 га, 

гречки – 545 га. гороху – 885 га. 

      По технічних культурах: олійні культури – соняшник-12992 га, сої – 6730 

га,ріпаку – 3714 га. 



      В структурі посівних площ зернові складатимуть – 52,4 відсотків, соняшник – 

18,3 відсотків. 

      Для ефективного господарювання структура посівів ярих культур буде 

пристосована до кон’юнктури на ринку. Більшої уваги в господарствах нададуть 

вирощуванню технічних культур, таких як соняшник, соя, ранньостиглі гібриди 

кукурудзи, ячмінь. 

      Всього зернових культур 37199 га., вал – 134977 т, в тому числі озимої пшениці 

– 50170 т. 

       Поживні рештки рослинництва будуть під час жнив та залишаться на полях і 

використовуватимуться під час заробки в грунт як органічні добрива. 

        Відповідно до програми «Центральний регіон – 2015» планується 

впроваджувати енергоефективні технології з відходів сільськогосподарського 

виробництва – пілети  із соломи на базі СТОВ «Капітанка» с. Капітанка. 

 

Основний матеріал який може використовуватись і активно впроваджується у 

використання як вторинний ресурс для зменшення використання видобувних 

енергоресурсів і запровадження використання відновлювальних це лушпиння 

соняшника та  пілети із соломи. 

 

 Відходи лісоводства 

На території району здійснює господарську діяльність підприємство 

ДП»Голованівське ЛГ», яке відноситься до державного підприємства та державного 

комітету лісового господарства України. Державне підприємство «Голованівське 

лісове господарство», що входить до складу Державного агентства лісових ресурсів 

України, вже 75 років є справним наповнювачем місцевого бюджету. На 

Кіровоградщині лісгосп займає своє помітне і важливе місце. За обсягами 

виробництва, рентабельністю господарювання та низкою інших важливих показників 

упевнено займає місця в першій четвірці серед лісогосподарських підприємств 

області, основним завданням яких є лісовідтворення, лісорозведення, охорона лісу від 

пожеж, шкідників та хвороб, раціональне невиснажливе лісокористування з метою 

задоволення потреб населення у деревині.  

 

 На даний час загальна площа господарства становить 17739 га. Розташований 

лісгосп на території 4 адмінрайонів: Гайворонського, Голованівського, Вільшанського 

і Ульяновського. До його складу входять 4 лісництва: Голованівське, Голочанське, 

Вільховатське та Вільшанське. На території лісгоспу 15925 га вкритих лісовою 

рослинністю земель. По видовому складу переважають дубові насадження, які 

займають 92% покритої лісом площі; ясеневі -7%; інші породи – 1%. 

 

За 20011 рік лісівниками підприємства створено 171,6 га лісу, з них: 

лісовідновлення проведено на площі 81,8 га, лісорозведення – 89,8 га. 

В розсадниках лісгоспу вирощено 2 431 тис. шт. сіянців деревних порід. 

Протягом року проведені догляди за лісовими культурами на площі 4162,7 га. 

Рубки догляду за лісом проведені на площі 290 га, санітарні рубки – 834 га. 

Обсяг заготівлі за 2011 рік становить 35083 кбм ліквідної деревини. 

Рентабельність лісозаготівель досягла рівня 21,4%. 



Протягом 2011 року підприємством перероблено 2222 кбм деревини. Випуск 

товарної продукції становить 1 284,1 тис. грн., з них: вироблено шпали на суму 718,1 

тис. грн.., заготовок пиляних – 297 тис. грн.., товарів народного споживання (паливна 

чурка) – 67,2 тис.грн. Рентабельність переробки складає 4%. 

 

Обсяг реалізованої продукції по підприємству за 2011 рік становить 9905 тис. 

грн., що на 2015 тис. грн.. більше проти відповідного періоду минулого року (125,5%). 

Все впевненіше із своєю продукцією лісгосп почуває себе на зовнішньому ринку. У 

нього є постійні клієнти в Терції, Литві, Польщі. За 2011 рік від реалізації 

лісопродукції на експорт підприємство отримало 3 420,8 тис. грн. 

 

Продуктивність праці (реалізація продукції на одного працівника) за 2011 рік по 

лісгоспу складає 60 767 грн., що на 7094 грн. більше проти відповідного періоду 

минулого року (113,2%). 

 

Понад 76% коштів, отриманих від реалізації продукції, направлено на 

вирощування лісових культур, проведення рубок, догляду в молодняках та придбання 

механізмів по догляду за лісонасадженнями, з яких 19,5% витрати за рахунок 

держбюджету, решта – 80,5% - власні кошти підприємства. 

 

За 2011 рік господарство сплатило до місцевого бюджету 861 тис. грн.., до 

державного бюджету 466 тис. грн., єдиного соціального внеску сплачено 1640 тис. 

грн. 

 

За підсумками роботи за 2011 рік чисельність працівників становить 163 особи, 

середньомісячна зарплата на одного працівника досягла рівня 2070 грн. 

Заборгованості з виплати заробітної плати підприємство не має. 

  

Лісове господарство активно займається підтримкою програми енергозбереження, 

так наприклад по всіх приміщеннях ДП «Голованівський лісгосп» встановлені 

енергозберігаючі лампи, встановлено піролізний котел «VERNER» з електронним 

регулятором виходу тепла, що дозволяє економити на паливі, всі вікна замінені на 

металопластикові склопакети для збереження тепла. Окрім цього в лісгоспі 

розроблено бізнес-план по виробництву паливних брикетів з відходів деревини. 

Шукаються можливості залучення коштів для його реалізації.  

 

 Вітроенергетика 

Умовою успішного впровадження вітроенергетичних установок є середньорічна 

швидкість вітру не менша ніж 4,25 м/с. За даними Гайворонської метеостанції по 

Гайворонському і Голованівському районах середньорічна швидкість вітру в минулих 

роках складала близько 2,4 м/с  тому застосування вітроенергетичних установок є 

мало перспективним. Однак, в сільському господарстві на підприємстві ФГ 

„Родючість» протягом п’яти років планується впровадження автономних 

вітроустановок для використання у зрошенні овочівництва.   

 

 



 Побутові відходи 

утилізуються шляхом транспортування їх на сміттєзвалище. На території району діє 

21 сміттєзвалище. Переробка не здійснюється.  

 

  Мала гідроенергетика 

Одним із перспективних напрямків впровадження енергоефективних технологій 

та альтернативних енергетичних ресурсів у Голованівському районі є мала 

гідроенергетика зокрема будівництво і відновлення гідроелектростанцій малої 

потужності на р. Ятрань. 

 

Інформація щодо найбільш енергоємних об’єктів. 

 

Голованівська ЦРЛ 

 

Вікна, які потребують заміни на енергоефективні: 

- Хірургічне відділення 13 вікон 180*140,  площа 327,6м
2
. 

- Гінекологічне відділення 12 вікон 180*140,  площа 302,4м
2
. 

- Поліклінічне відділення 135 вікон 170*130, площа 2983,5м
2
. 

- Лабораторія 5 вікон 180*140, площа 126м
2
. 

- Дитяче відділення  24 вікна 180*140 площа 604,8м
2
. 

- Переливання крові 5 вікон 180*140, площа 126м
2
. 

- Пологове відділення 3 вікна 180*140 площа 75,6м
2
. 

- Рентген кабінет 15 вікон 180*170 площа 459м
2
. 

 

Щодо опалювальних площ: 

1. Інфекційне відділення - 220 м
2
. 

2. Терапевтичне відділення  - 590 м
2
. 

3. Харчоблок - 255 м
2
. 

4. Пральне відділення - 150 м
2
. 

5. Центральний корпус 3 поверхи - 1500 м
2
. 

 

Вид палива яке використовувалось, - вугілля марки ДГО – 100. Закуплено 320т. 

на суму 313300 грн. + був залишок з 2010 року 240т. В Амбулаторії і ФАПи було 

завезено 60т. вугілля марки «АП» на суму 99120грн.  Тип котла НІСТУ-5. В лікарні 

працювало 3 котла. 

 

Кількість використаної електроенергії за 2011 рік – 501,8 кВт. На суму 549639грн. 

Була розроблена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт 

всередині приміщення пологового відділення. Заміна вікон, дверей, ремонт коридору, 

палат, туалетів на суму 69491грн. 

 

Територіальний центр соціального обслуговування 

 

В приміщенні територіального центру підлягає заміні на енергоефективні три 

вікна розміром 2,2*2м загальною площею 13,2 м
2
. 



В приміщенні стаціонарного відділення підлягає заміні на енергоефективні десять 

вікон розміром 2*1.15м, загальною площею 23 м
2
. та вхідні двері 1,15*3м. загальною 

площею 3,45 м
2
. 

 

Загальна площа стаціонарного відділення становить 740 м
2
., опалювальний об’єм 

2250м
3
. Загальна площа територіального центру становить 450 м

2
. 

 

Протягом 2011 року в стаціонарному відділенні для опалювання приміщення 

було використано дров 12м
3
 на суму 1,6 тис. грн., вугілля – 27,5т. на суму 48,9 тис. 

грн. 

 

В територіальному центрі за період 2011 року було використано: дров – 2,3т. на 

суму 526 грн, вугілля 5,4т. на суму 6,4 тис.грн. 

 

За період 2011 року було спожито електроенергії: 

стаціонарне відділення – 38775 кВт на суму 38,8 тис. грн. 

територіальний центр – 3380 кВт на суму 3,4 тис. грн. 

 

Культура  і туризм 

1. Голованівська районна бібліотека: 

опалювальна площа – 304,26 кв.м. 

об’єм приміщення – 2221 куб.м. 

вид палива – вугілля марки ДГ, дрова (потреба на опалювальний сезон 30 тон вугілля) 

загальна сума 29,8 тис. грн., 4,2 куб.м. дров по 170грн. за куб.м. 

тип котла – КС 50Т 

використано електроенергії – 11,8 тис. кВт на суму 11,6 тис. грн. 

кількість вікон що потребують заміни – 30 вікон загальною площею 90кв.м. 

 

2. Голованівська дитяча школа мистецтв: 

опалювальна площа – 603 кв.м. 

об’єм приміщення – 3270 куб.м. 

вид палива – вугілля, дрова. Вугілля марки АМ за ціною 1943,32грн за тону закуплено 

на загальну суму – 23,5 тис.грн. Дров закуплено 8,4 куб.м. по 170грн. за м.куб. на 

загальну суму – 1428грн. 

тип котла – КС 50Т 

використано електроенергії – 3,1 тис кВт на суму 2,5 тис. грн. 

кількість вікон що потребують заміни – 36 вікон загальною площею 130,76 кв.м. 

 

3. Побузька музична школа: 

опалювальна площа – 509,8кв.м. 

об’єм приміщення – 2005,6 куб.м. 

вид палива – вугілля, дрова.  Вугілля марки АМ за ціною 1943,32грн за тону 

закуплено на загальну суму – 23,5 тис.грн. Дров закуплено 4 куб.м. по 125грн. за 

м.куб. на загальну суму – 500 грн. тип котла «Фрегат» 

використано електроенергії 17,7 тис. кВт. На суму 13,5 тис. грн. 

кількість вікон що потребують заміни – 6 вікон  загальною площею 15,26 кв.м. 



 

Галузь «освіта» 

Загалом по ЗНЗ Голованівського району: 

- кількість вікон які потребують заміни на енергоефективні 690 загальною 

площею 2656,2м
2
 

- опалювальна площа шкіл 36423м
2
 

-  використано вугілля за 2011р. 1420т. вартістю 1 562 000грн. 

з них найбільш енергоємні: 

 

Побузька ЗОШ  І-ІІІст.: 

- кількість вікон які потребують заміни на енергоефективні 235шт ~
 
822,5м

2 

- опалювальна площа школи 6000 м
2
 

- вид палива – електроенергія, спожито за 2011р. 331 тис. кВт 

- джерело теплопостачання – електродинамічні нагрівачі ТЕК-4,  4шт. 

- вартість використаної електроенергії за 2011 рік 313,5 тис. грн. 

Наявна проектно-кошторисна документація на будівництво газової котельні та 

реконструкцію системи опалення. 

 

Голованівська ЗОШ І-ІІІст. ім. Т.Г. Шевченка: 

- всі вікна замінено на енергоефективні 

- опалювальна площа школи 5532м
2
 

- вид палива - вугілля, за 2011р. спожито 195т. 

- вартість використаного вугілля – 170 000грн. 

- наявна проектно-кошторисна документація на реконструкцію системи опалення на 

енергоефективну. 

 

НВК Перегонівська ЗШ І-ІІІст. – ДНЗ: 
- потребують заміни на енергоефективні 165 вікон загальною площею 520м

2 

- опалювальна площа 4975м
2
 

- вид палива – вугілля, спожито за 2011р. 180т. 

- джерело теплопостачання – котли НІСТУ-5 

- вартість використаного вугілля – 160 000грн. 

 
 

 

 

 

 

 



Заходи до проекту програми енергоефективності Кіровоградської області 2012-2015 років 

по об’єктам Голованівського району. 

№ 

з/п 

Назва 

об’єкта 

площа 

опалювал

ьного 

об’єкта 

об’єм 

опалюв

ального 

об’єкта 

джерело 

теплопостачання 

(котли та 

паливо) 

Площа 

засклення 

м
2 

Впроваджені 

енергоефективні заходи 

на об’єкті 

Заплановане впровадження 

енергоефективних заходів на об’єкті 

назва заходу 

економі

я ПЕР 

(натур. 

од.) 

назва заходу 

термін 

впров

аджен

ня 

вартість 

та 

джерела 

фінансу

вання 

економ

ія ПЕР 

(натур. 

од.) 

1. 
Побузька 

ЗОШ  І-ІІІст 

6000 м
2
 

 
- 

електродинамічн

і нагрівачі ТЕК-

4,  4шт. 

електроенергія 

спожито за 

2011р. 331 тис. 

кВт 

4000м
2
 

заміна вікон 

на 

енергоефект

ивні 100м
2 

- 

будівництво 

газової котельні 

та 

реконструкція 

системи 

опалення 

2012 – 

2013рр 

1,4млн. 

грн. 
- 

2. 
Голованівська 

ЗОШ І-ІІІст 

5532м
2
 

 
- 

котел НІСТУ-5 

вугілля, за 2011р. 

спожито 195т. 

4000м
2 

Заміна вікон 

на 

енергоефект

ивні. 

Замінено 

4000м
2 

- 

- реконструкція 

системи 

опалення на 

енергоефективн

і 

 

- утеплення 

стелі, заміна 

вікон,дверей 

та системи 

опалення на 

енергоефекти

вні 

2012-

2013рр 

0,202 

млн.грн 
- 

 

3. 

 

Голованівський 

будинок 

культури 

 

1386,5м
2 

 

14558м
3 

 

котел НІСТУ-5 

вугілля, за 2011р. 

спожито 125,6т. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2012 – 

2013рр. 

 

бюджетні 

кошти 

1млн.грн. 

- 

- 

4. ЦРЛ 2715м
2 

 

котел НІСТУ-5 

3шт. вугілля, за 

2011р. спожито 

- - - 

заміна вікон та 

дверей на 

енергоефективн

травень 

жовтен

ь 

спонсор

ські 

кошти 

- 



320т. і у 

приймальному 

та пологовому 

відділеннях 

2012р. 0,4 

млн.грн 

 



Перспективи впровадження новітніх технологій 

 

З огляду на постійне підвищення цін на енергоносії на даний час актуальним є 

завдання зниження витрат природного газу та електроенергії для виробництва енергії, 

води, а також зменшення кількості шкідливих викидів в навколишнє середовище. 

 

Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення системи 

генерування, транспортування та розподілу електричної енергії, підвищення якості 

експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження 

інноваційних технологій, а також поліпшення роботи в таких сферах, як фінансовий 

менеджмент, формування тарифів, бухгалтерський облік, нарахування плати за 

послуги та збір платежів від споживачів, залучення громадськості до процесу 

прийняття стратегічних рішень. 

 

В процесі розробки Програми оцінено технічний, фінансовий та кадровий 

потенціал, визначено проблеми, проаналізовано різні варіанти покращення роботи, 

вивчено думку населення та інших груп споживачів енергоресурсів . 

 

 Шляхи розв’язання проблем. 

 

 Зменшення енергоємності валового регіонального продукту, скорочення витрат 

на енергоносії для організацій та установ бюджетної сфери можна досягти завдяки 

реалізації заходів наступного характеру: 

 

 організаційного; 

 технічного (технологічного). 

 

Заходи організаційного характеру: 

 

 Популяризація енергоощадного обладнання, новітніх енергозберігаючих 

технологій та матеріалів в засобах масової інформації; 

 Додержання вимог про обов’язкове нормування витрат паливно-

енергетичних ресурсів при виробництві товарів та наданні послуг; 

 Постійний моніторинг виконання Державних, регіональних та інших 

програм у сфері енергозбереження та ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів. 

 

Заходи технічного (технологічного) характеру: 

 

 Модернізація або заміна наявного енергоємного обладнання; 

 Впровадження новітніх енергоефективних технологій; 

 Створення виробничих потужностей для використання місцевих 

енергоресурсів у якості альтернативного палива; 

 



 Проведення санації житлових будинків та будівель установ бюджетної 

сфери з метою скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів на їх 

функціонування; 

 Оптимізація та модернізація мереж електро-, тело- та водопостачання; 

 Використання альтернативного палива та обладнання для його 

спалювання в теплопостачальних підприємствах та установах бюджетної 

сфери. 

 

Нормативно-правове забезпечення реалізації програми. Програму 

розроблено на підставі наступних нормативних документів: 

 

1. Закон України «Про енергозбереження» 

2. Закон України «Про когенерацію» 

3. Закон України «Про альтернативні види палива» 

4. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» 

5. Закон України «Про теплопостачання 

6.  Указ Президента України від 27 грудня 2005 року №1863/2005 Про рішення Ради  

національної безпеки і оборони України від 09 грудня 2005 року «Про стан 

енергетичної безпеки і оборони України та основні засади державної політики у 

сфері її забезпечення» 

7. Указ Президента України від 28 лютого 2008 року №174/2008 «Про невідкладні  

заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів» 

8. Указ Президента України від 28 липня 2008 року №679/2008 Про рішення Ради  

національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року «Про стан реалізації 

державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів» 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243 «Про  

затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 

2010-2015 роки» 

10.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1567-р  

«Про підвищення енергоефективності та зменшення споживання ресурсів» 

11.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2005 року №577-р  

«Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів» 

12.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2006 року №502-р  

«Про переведення населених пунктів на опалення електроенергією» 

13.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 року №838-р  

«Про оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання 

води та теплової енергії» 

14.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 року №436-р «Про  

затвердження Плану щодо реалізації енергетичної стратегії України на період до 

2030 року» 

15.  ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення. 

16.  ДСТУ 2420-94 Енергозбереження. Терміни та визначення. 

17.  ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності  

заходів по енергозбереженню. 



18.  ДСТУ 3682-98 Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності  

продукції, робіт та послуг. 

19.  ДСТУ 3755-98 Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності  

та порядок їхнього внесення у нормативну документацію. 

20.  ДСТУ Р 50-081-2000 Енергозбереження. Методика оцінювання енергетичного  

стану систем енергопостачання промислових підприємств для їх паспортизації. 

21.  ДСТУ 4407-2005 Вітроенергетика. Вітронасосні установки. Загальні технічні  

вимоги. 

22.  ДСТУ 3818-98 Енергозбереження. Вторинні енергетичні ресурси. Терміни та  

визначення. 

23.  ДСТУ 4090-2001 Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика  

визначення показників виходу та використання. 

24.  ДСТУ 3569-97 Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювальні джерела  

енергії. Основні положення. 

25.  ДСТУ 2275-93 Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювальні джерела  

енергії. Терміни та визначення. 

26.  ДСТУ 3859-99 Енергоощадність. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії  

теплові насоси. «Повітря-вода» для комунально-побутового теплопостачання. 

Загальні технічні вимоги і методи випробувань. 

27.  ДСТУ 4034-2001 Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювальні джерела  

енергії. Колектори сонячні плоскі. Методи випробування. 

 

Для успішної реалізації політики енергоефективності та енергозбереження треба 

підвищити зацікавленість бізнесу та керівників промислових та комунальних 

підприємств у впроваджені нових технологій та енергоощадного обладнання шляхом 

надання довгострокових кредитів та можливості спрямовувати кошти від економії 

енергоносіїв на розвиток енергозбереження цих підприємств. 

 

Розробити положення про фонд енергоефективності кожного підприємства, 

установи, організації, регіону. 

 

Розробити Методичні рекомендації по проведенню санації житлових та 

громадських будівель. 

 

Очікуваний результат від реалізації Програми 

-зниження рівня споживання енергоносіїв та підвищення ефективності їх 

використання на підприємствах, в установах, організаціях та в побуті; 

- залучення необхідних інвестицій у процеси технологічного переозброєння та 

енергоефективної модернізації; 

- популяризація енергозбереження та формування енергоефективної поведінки у 

споживачів; 

- усунення передумов соціальної напруги від підвищення тарифів; 

- сталий розвиток та енергетична безпека громади 

 

Фінансове забезпечення Програми 

 



Фінансове забезпечення реалізації Програми планується здійснювати в межах 

затверджених асигнувань на бюджетний рік з різних джерел: 

 

- кошти місцевого бюджету; 

- кошти державного та обласного бюджету; 

- кошти суб’єктів господарювання; 

- кошти інвесторів;  

- кошти з інших джерел, не заборонених  законодавством 

 

 

 

 

 

 



 

 

Інформація про інвентаризацію  

побудинкових засобів обліку та регулювання води і теплової енергії станом на 1.01.2012 року 

 

№ Регіон Кількість багатоквартирних житлових 

будинків 

Фактично оснащено будинків станом на 

01.01.12 

Кількість засобів обліку, за 

якими здійснюються розрахунки 

Усь

ого 

у тому числі лічильни

- 

ками 

холодної 

води 

лічильни

- 

ками 

гарячої 

води 

лічильни

- 

ками  

теплової 

енергії 

регуля- 

торами 

темпера

- 

тури 

лічильни

- 

ками 

холодної 

води 

лічильни

- 

ками 

гарячої 

води 

лічильни

- 

ками  

теплової 

енергії 

комунально

ї власності 
ОСБ

Б 

ЖБ

К 

інші 

1 Голованівськи

й район 

61  57 1 3 - * * - - - - - 

 

Примітка: побудинковими лічильниками багатоквартирні житлові будинки району не оснащені 

 

 

Загальні показники роботи з оснащення 

засобами обліку води і теплової енергії підприємств – виробників послуг з водо- та теплопостачання станом на 1.01.2012 р. 

 

Регіон 

(місто) 

Лічильники холодної води Лічильники теплової енергії Питома вага обсягів споживання населення 

ресурсів за показниками лічильників до 

загального обсягу їх споживання, в % 

Кількість 

підприємств 

- виробників 

послуг, од. 

Фактично 

оснащено 

підприємств 

- виробників 

послуг, од. 

Кількість 

підприємств 

- виробників 

послуг, од. 

Фактично 

оснащено 

підприємств 

-виробників 

послуг, од. 

Холодна 

вода 

Гаряча вода Опалення 

 централізоване 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Голованівський 

р-н 

КП «Аква 

Сервіс-07» - 1 

 

 

Голованівський 

ККП - 1 

КП «Аква 

Сервіс-07» - 1 

 

 

Голованівський 

ККП  

- - 85 

 

 

 

87 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 



Питомі витрати паливно-енергетичних 

ресурсів на виробництво теплової енергії і води на підприємствах житлово-комунального  

господарства та міському електротранспорті за 2011 рік 

 

Показники питомих витрат умовного палива Одиниця виміру Питомі витрати 

Затверджені Фактичні 

1 2 3 4 

Комунальна теплоенергетика 

На виробництво 1 Гкал теплової енергії кг.у.п./Гкал - - 

кВт*год/Гкал - - 

Водоповідно-каналізаційне господарство 

На виробництво питної води кВт*год/м.куб. 

 

Голованівський  

ККП -1,22/1 

 

 

КП Аква Сервіс-07»  

Вода закуповується 

у підприємства 

ТОВ»ПФК» 

0,80 грн /м3 

1,22 /1 

 

 

 

 

 

 

 



Обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) 

та споживання паливно-енергетичних ресурсів у Голованівському районі 

 по житлово-комунальному господарству за  І півріччя 2012 року 
Основні види продукції (робіт, послуг) Од. 

виміру 

Обсяги 

вирбн. прод-

ції (робіт, 

послуг) 

Фактичне споживання паливно-енергетичних ресурсів: 

у тому числі: примітка 

приро 

дного газу, 

млн. м.куб 

вугіл- 

ля та прод. 

пере-

робки, 

тис.Т 

Мазу 

ту, тис.Т 

Мото- 

рного 

пали-ва, 

тис.Т 

Електро 

енергії, 

млн.кВт 

год 

Тепло-вої 

енергії, 

тис 

.Гкал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Вироблення теплової енергії власними  джерелами млн.Гкал - - - - - - - - 

2. Відпуск теплової енергії (власного виробництва та 

одержаної зі сторони) 

млн.Гкал - - - - - - - - 

3.Відпуск води споживачам 

Голованівський ККП 

 

КП «Аква- Сервіс -07» 

 

 

 

млн.куб.

м 

 

 

- 

 

0,0986 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

-  

 

- 

 

- 

 

 

0,15 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

4.Пропуск стоків 

Голованівський ККП 

 

КП «Аква- Сервіс -07» 

 

 

млн.куб.

м 

 

 

- 

 

0,0796 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

       - 

- 

 

         - 

5.Перевезення пасажирів міськелектротранспортом млрд.чол

. 

- - - - - - - - 

6.Зовнішнє освітлення 

Голованівський ККП 

 

КП «Аква- Сервіс -07» 

 

 - - - - - 0,0006 

 

0,0054 

- - 

7.Квітникарство  

 

 

та благоустрій 

 

Площа 

м2 

15 000 

 

 

199 000 

- - -  

0,154 

- - - 

 


