
 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  21 липня 2017 року                                               №193  

смт. Голованівськ 

 

Про районну програму  енергоефективності  

Голованівського району на 2017-2020 роки 

 

           Відповідно до статі 43 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в 

Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо стимулювання заходів з енергозбереження» від 16 березня 2007 року №760-V, 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов 

виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 04  червня 2015  

року №514-VІІІ, постанови  Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року 

№929 «Про продовження  строку  виконання Державної  цільової  програми 

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних 

джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 -2015 роки», на виконання 

Стратегії розвитку Кіровоградської області на період  до 2020 року, затвердженої 

рішенням обласної ради від 27 березня 2015 року №716  

 

районна  рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити районну програму енергоефективності Голованівського  

району на 2017-2020 роки (далі - програма) (додається). 

          2. Рекомендувати  районній  державній  адміністрації, територіальним 

органам  міністерств  і  відомств  України в районні, органам місцевого 

самоврядування, та підприємствам, забезпечити виконання програми відповідно до 

повноважень та встановлених термінів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

Голова районної ради                                      Б.Кучмій 

 

 



 
 

ПАСПОРТ   ПРОГРАМИ  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ   

ГОЛОВАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

НА 2017-2020  РОКИ 
 

  

1 Програма затверджена: Рішенням   сесії    від 21 липня 2017 

року  №193 

 

2 Ініціатор програми  Голованівська районна державна 

адміністрація  

3 Розробник програми  Відділ економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості та інфраструктури 

райдержадміністрації  

4 Співрозробники програми  Структурні підрозділи районної 

державної адміністрації, зацікавлені  

підприємства, установи, організації 

5 Учасники програми Зацікавлені  підприємства, установи, 

організації, громадські організації, 

громадяни 

6 Термін реалізації програми  2017-2020 роки 

7 Фінансові  ресурси Згідно  з відповідними бюджетними 

призначеннями, місцеві бюджети, 

спонсорські кошти, власні кошти 

підприємств 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАРТА  ГОЛОВАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Голованівської  

районної ради  

від 21 липня 2017року  

№    193      

 
ПРОГРАМА   ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ   

ГОЛОВАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

НА 2017-2020  РОКИ 

 

Вступ 

        Програма енергоефективності Голованівського району на 2017-2020 роки (далі –

Програма) розроблена за ініціативи  районної державної адміністрації з урахуванням 

положень: 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закону України «Про енергозбереження»; 

          постанови Кабінету  Міністрів України від 01 березня 2010 року №243 «Про 

затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та 

альтернативних є видів палива на 2010-2017 роки» (зі змінами та доповненнями); 

         постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року №1056»Деякі 

питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергоефективності та 

енергозбереження» (зі змінами та доповненнями); 

Указу 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»; 

          доручення Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2016 року №41731/1/1-

16 стосовно розроблення регіональних програм  відшкодування частини суми 

кредитів або відсотків за кредитами населення, об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на потреби 

термомодернізацію житлових будівель, впровадження інших енергоефективних 

заходів, зокрема щодо забезпечення їх відповідними фінансовими ресурсами та інших 

нормативно - правових актів України; 

         рішення Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2016 року №196 «Про 

затвердження програми економічного і соціально розвитку Кіровоградської області на 

2017 рік»; 

Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, яка  

затверджена  рішенням  обласної ради від 27 березня 2015 року №716. 

 

Енергозбереження на державному рівні визнано одним із пріоритетів 

економічної політики держави. В умовах залежності економіки України від імпорту 



паливно-енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін на енергоносії їх ефективне 

використання стало нагальною потребою. 

 

І. Загальні положення  

         Реалізація енергоефективних проектів є одним із стратегічних напрямів у 

діяльності районної державної адміністрації.  

         В районі реалізація політики з енергозбереження здійснювалася  відповідно до 

програми енергоефективності Голованівського району на період до 2015 року, дія якої 

продовжена до 2016 року. 

ІІ. 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. 

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 Методичні рекомендації по проведенню санації житлових та 

громадських будівель. 

 

ІІІ. Основними завданнями 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. 

 

ІV. 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 

 

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» 

 ДП «Голованівське лісове господарство»                   

 ТОВ «Вадіс» 

 ПП «Ліссва» 

 ПП «Лістонз» 

 АПК «Розкішна» 

 СТОВ «Урожай» 

 Голованівський комбінат комунальних підприємств 

 ТОВ «Побузький завод абразивів» 

 ТОВ «РапсоДія» 

 ТОВ «Метсервісгруп» 
 

        Найбільший промисловий потенціал мають підприємства переробної 

промисловості. В районі  випускається (виробляється)  феронікель, лікарські  вироби, 



крупи, борошно, олія, деревина  та інше.  
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Інфраструктура території 

Дороги місцевого значення: всього – 353,28, км. У тому числі:  державні – 

37,58 км., місцевого значення – 315,7 км., 

територіальні дороги – 36,1 км.; 

обласні дороги – 121,5 км.; районні дороги – 

152,9 км. 

Газопроводи: всього 71,85, км. У тому числі:  високого тиску 

1,222 км.; 

середнього тиску 19,778 км.;  низького тиску 

16,221 км. 

Кабельні лінії зв’язку: 348,185 км.(міські) 

652,60 км. (сільські) 

 

Природні ресурси   

Площа сільгоспугідь -77, 7 тис.га 

Ліси та інші  іроліз ний площі -13,6 тис.га  

Землі водного фонду – 0,85 тис.га 

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

 

На території Голованівського району налічується 16 родовищ корисних копалин 

місцевої сировини.  
 

         

V.Ключові проблеми 

 фінансова незбалансованість підприємств паливно-енергетичного комплексу, 

постійне зростання вартості енергоресурсів; 

 брак запланованих бюджетних коштів на фінансування спожитих енергоносіїв; 



 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 органів 

місцевого самоврядування  та райдержадміністрації  щодо ефективного втілення в 

життя державної політики енергозбереження. 

 

          Поступове дорожчання паливно-енергетичних ресурсів вимагає особливої уваги 

до питань енергозбереження та енергоефективності.   

 

VІ. До енергетичних ресурсів району, які придатні до використання 

у суспільному виробництві та забезпеченні життєдіяльності 

населення можна віднести : 
 

 Відходи сільськогосподарського виробництва 

        У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається збільшення ВП 

до відповідного періоду минулого року. У галузевій структурі сільського господарства 

провідне місце займає рослинництво.  

Провідна роль у підвищенні ефективності роботи агропромислового комплексу 

району належить збільшенню валового виробництва сільськогосподарської продукції 

за рахунок інтенсивних чинників і в першу чергу підвищення продуктивності землі. 

Аналізуючи в цілому виробництво валової продукції за останні роки відмічаємо, 

що збільшення показника виробництва валової продукції обумовлене в основному за 

рахунок галузі рослинництва, що напряму залежить від фактору погодних умов року і 

періодично коливається у бік збільшення чи зменшення. Крім того через низьку 

частку тваринництва в галузі сільського господарства, зберігається структурна 

незбалансованість. 

На даний час на весь район лише у двох підприємствах представлена галузь 

тваринництва – це ТОВ АПК «Розкішна» та ФГ «Колосок – ВТ». 

       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.  

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%. 

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

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

механізмів по догляду за лісонасадженнями.   

Лісове господарство активно займається підтримкою програми енергозбереження, так 

наприклад по всіх приміщеннях ДП «Голованівський лісгосп» встановлені 

енергозберігаючі лампи, встановлено  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 впровадження автономних 

вітроустановок для використання у зрошенні овочівництва можливо.   

 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. 
 

Найбільш енергоємні об’єкти: 

Голованівська ЦРЛ, Голованівська районна бібліотека, Галузь «освіта». 

 
 



                                                                        Додаток 

Заходи до програми енергоефективності Голованівського району на 2017-2020 роки 

по об’єктам Голованівського району 
 

 

 

Назва  обєкту  

 

 

Адреса обєкту 

 

Заходи 

Термін 

виконання 

заходу 

Загальний 

обсяг 

фінансуван

ня 

тис.грн. 

Джерела та 

обсяги 

фінансування 

за 

напрямками,  

тис.грн. 

власні кошти; 

2-субвенція з 

держбюджету

; 

3кредити.гра

нти,позики 

тощо; 

4-

держбюджет; 

5-місцевий 

бюджет; 

6-інші кошти) 

 

Голованівська ДШМ Голованівський р-н,смт Голованівськ 

вул. Міклея, 5 кор. 3 

Встановлення енергозберігаючих   

дверей   5 шт. 

2017 60,0 5 

Голованівська ДШМ Голованівський р-н,смт Голованівськ 

вул. Міклея, 5 кор. 3 

Замінна, промивка, продувка  

системи опалення 

2017 80,0 5 

Голованівська 

ДШМ 

Голованівський р-н,смт Голованівськ 

вул. Міклея, 5 кор. 3 

Замінна енергоефективних 

приладів,  

Ламп   70 шт. 

2017 6,0 5 

Районний Будинок 

культури 

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Суворова,  3 

Встановлення енергозберігаючих 

вікон 13 шт.       – І поверх 

2017 198,0 5 

Районний Будинок 

культури 

Голованівський р-н смт Голованівськ 

вул. Суворова, 3 

Встановлення  

енергозберігаючих 

дверей  5шт 

2017 35,0 5 

Районна бібліотека 

для дітей 

Голованівський р-н смт Голованівськ 

вул. Соборна,3 

Замінна,промивка,продувка 

системи опалення 

2017 80,0 5 



Районна бібліотека 

для  дітей 

Голованівський р-н смт Голованівськ 

вул. Соборна, 3 

Заміна енергоефективних 

освітлювальних 

приладів . .ламп – 60 шт. 

2017 11,0 5 

Районна бібліотека 

Для  дітей 

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Соборна, 3 

Придбання,встановлення  котла 2017 15,0                5 

Районна бібліотека 

Для  дітей 

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Соборна, 3 

Утеплення приміщення 2018 180,0                5 

Районна бібліотека 

Для  дітей 

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Соборна, 3 

Встановлення енергозберігаючих  

вікон 20 шт. 

2017 165,0                5 

Районна бібліотека 

Для  дітей 

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Соборна ,3 

Встановлення енергозберігаючих   

вікон 10 шт. 

2018 100,0                5 

Районна бібліотека 

Для  дітей 

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Соборна, 3 

Встановлення енергозберігаючих  

дверей  8 шт. 

2017 60,0               5 

Професійно - технічне 

училище №38  

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Маяковського, 2 

Встановлення 20 

енергоефективних вікон в 

гуртожитку  ПТУ №38 

2018 46,0 1 

Професійно - технічне 

училище №38  

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Маяковського, 2 

Заміна 8 вікон в навчальному  

корпусі  №2  

2017 26,4 1 

Професійно - технічне 

училище №38  

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Маяковського, 2 

Заміна 100 енергоефективних 

освітлювальних приладів 

2018 10,0 1 

Професійно - технічне 

училище №38  

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Маяковського ,2 

Встановлення 2 нових котлів  2018 140,0 1 

Професійно - технічне 

училище №38  

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Маяковського, 2 

Встановлення 100 світлодіодних 

світильників 

2019 45,0 1 

Професійно - технічне 

училище №38  

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Маяковського, 2 

Утеплення приміщення 

гуртожитку 

2018-2020 600,0 1 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) 

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Соборна ,40 

Заміна та встановлення нового 

котла та промивка опалення в 

приміщенні територіального 

центру соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

с. Перегонівка 

2017-2018 500,0 5 

Філія «Голованівська  

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів ім.. Т.Г. 

Шевченка -гімназія 

Голованівський р-н  с. Клинове Заміна котла філії 

«Голованівська  загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів ім.. Т.Г. 

Шевченка - гімназія»  

2017-2018 

 

 

 

420,1 

 

 

 

5 



Клинівська  

загальноосвітня  

школа» 

« Клинівська  загальноосвітня  

школа», 

 

переобладнання котельні  

 

заміна вікон на енергоефективні 

 

 

 

2018 

 

2018 

 

 

 

70,0 

 

200,0 

 Побузька 

загальноосвітня  школа 

І-ІІІ ступенів 

Голованівський р-н  смт Побузьке Реконструкція приміщення 

Побузької загальноосвітньої 

школи І- ІІІ ступенів 

2017-2018 500,0 5 

 Філія  навчально-

виховного комплексу у  

«Голованівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів ім.. Т.Г. 

Шевченка- гімназія» 

ново сільська 

загальноосвітня  школа 

- дошкільний 

навчальний  заклад 

Голованівський р-н  с. Новосілка  Заміна  котла філії  навчально-

виховного комплексу у  

«Голованівська загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів ім.. Т.Г. 

Шевченка- гімназія» « Ново 

сільська загальноосвітня  школа - 

дошкільний навчальний  заклад» 

2017-2018 150,0 5 

 Філія  навчально-

виховного комплексу у 

«Голованівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів ім.. Т.Г. 

Шевченка- гімназія» 

Красногірська  

загальноосвітня  школа 

Голованівський р-н  с. Красногірка Заміна  опалювального котла 

філії  навчально-виховного 

комплексу у Голованівська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів ім.. Т.Г. Шевченка- 

гімназія» « Красногірська  

загальноосвітня  школа» 

2017-2018  5 

Філія навчально-

виховного комплексу у 

Голованівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів ім.. Т.Г. 

Шевченка- гімназія» 

Свірнівська  

загальноосвітня  школа 

дошкільний навчальний  

заклад 

Голованівський р-н  с. Свірневе  Заміна котла філії навчально-

виховного комплексу у 

Голованівська загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів ім.. Т.Г. 

Шевченка- гімназія» 

«Свірнівська  загальноосвітня  

школа дошкільний навчальний  

заклад», 

 

 

2018-2019 190,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ремонт покрівлі 

 

85,0 

 

5 

Філія навчально-

виховного комплексу у 

«Голованівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів ім.. Т.Г. 

Шевченка- гімназія» 

 « Ємилівська  

загальноосвітня школа 

- дошкільний 

навчальний  заклад 

№1» 

Голованівський р-н  с. Ємилівка  Встановлення нового котла для  

опалення в філії навчально-

виховного комплексу у 

Голованівська загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів ім.. Т.Г. 

Шевченка- гімназія» 

 « Ємилівська  загальноосвітня 

школа - дошкільний навчальний  

заклад №1» 

2018  5 

Навчально-виховний 

комплекс   

« Перегонівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

дошкільний навчальний 

заклад » 

Голованівський р-н  с. Перегонівка Реконструкція приміщення 

навчально-виховного комплексу 

« Перегонівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів дошкільний 

навчальний заклад » (утеплення і 

заміна  вікон на енергоефективні  

блоки)  

2017 1500,0 5 

Філія  навчально-

виховного комплексу у 

«Голованівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів ім.. Т.Г. 

Шевченка- гімназія» « 

Красногірська  

загальноосвітня школа 

Голованівський р-н  с. Красногірка Заміна вікон на енергоефективні 

у  філії  навчально-виховного 

комплексу у Голованівська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів ім.. Т.Г. Шевченка- 

гімназія» « Красногірська  

загальноосвітня школа» 

 

2017 200 5 

Філія навчально-

виховного комплексу 

у«Голованівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів ім.. Т.Г. 

Шевченка- гімназія» « 

Ємилівська  

загальноосвітня школа 

дошкільний навчальний 

Голованівський р-н  с. Ємилівка Заміна вікон на енергоефективні 

у філії навчально-виховного 

комплексу у«Голованівська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів ім.. Т.Г. Шевченка- 

гімназія» « Ємилівська  

загальноосвітня школа 

дошкільний навчальний заклад 

№2» 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



заклад №»2  

 

Ремонт котельні 

 

 

2018-2019 

 

 

30,0 

Філія навчально-

виховного комплексу у 

«Голованівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів ім.. Т.Г. 

Шевченка- гімназія» 

«Клинівська 

загальноосвітня школа» 

с Голованівський р-н  с. Клинове Заміна вікон на енергоефективні 

у філії навчально-виховного 

комплексу у «Голованівська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів ім.. Т.Г. Шевченка- 

гімназія» «Клинівська 

загальноосвітня школа» 

2017 200,0 5 

Філія навчально-

виховного комплексу у 

«Голованівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. 

Шевченка- гімназія» 

«Троянська 

загальноосвітня школа» 

с Голованівський р-н  , с. Троянка Заміна вікон на енергоефективні 

у філії навчально-виховного 

комплексу у «Голованівська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г. Шевченка- 

гімназія» «Троянська 

загальноосвітня школа», 

 

Ремонт котельні 

 

Переобладнання котельні 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

2017- 2018  

250,0 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

150,0 

5 

Побузький ЦЮДТ Голованівський  р-н   смт Побузьке Заміна вікон на енергоефективні, 

 

Ремонт котельні 

2017-2018 

 

2018-2019 

300,0 

 

40,0 

5 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) 

Голованівський р-н  смт Голованівськ 

вул. Соборна 40 

Заміна та встановлення нового 

котла та промивка опалення в 

приміщенні територіального 

центру соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

2017-2018 300,0 5 

Філія навчально-

виховного комплексу у 

«Перегонівська 

загальноосвітня школа  

Лебединська 

загальноосвітня школа» 

Голованівський район  с. Лебединка Ремонт котельні 2017-2019 200,0 5 



Філія «Побузька 

загальноосвітня  школа 

І-ІІІ ступенів» 

Пушківська НВК 

Голованівський р-н с. Пушкове Ремонт котельні  2017-2019 50,0 5 

КЗ «Голованівський 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги». 

 

Голованівський р-н Встановлення енергозберігаючих 

ламп освітлення 

2017-2018 1,0 5 

КЗ «Голованівський 

центр первинної 

медико -санітарної 

допомоги» 

Люшнюватський ФП 

 

Голованівський р-н, с.Люшнювате Заміна вікон та дверей на 

енергоефективні 

2017 12,0 6 

КЗ «Голованівський 

центр первинної 

медико- санітарної 

допомоги 

Наливайківський ФП 

Голованівський р-н, с.Наливайка Заміна вікон та дверей на 

енергоефективні 

 

2018 20,0 6 

КЗ «Голованівський 

центр первинної 

медико- санітарної 

допомоги 

Голованівський р-н селище Голованівськ     Проведення  ремонту  

опалювальної системи 

(встановлення опалювального 

котла) ФП с-ща Голованівськ 

2017-2018 300,0 5 

 

 

 Проведення ремонту будівлі 2017-2018 

Заміна вікон та дверей на 

енергоефективні 

2017-2018 

КЗ «Голованівський 

центр первинної 

медико- санітарної 

допомоги 

Голованівський р-н, с.Грузьке Проведення ремонту 

опалювальної системи 

встановлення (опалювального 

котла) 

2017-2018 26,0 5 

 

Проведення ремонту даху в 

будівлі 

2017-2018 

  

                                                                                                     



                                                                                                                                                                                Додаток  

 

Основні напрямки та заходи Програми енергоефективності  

Голованівського району на 2017-2020 роки 

 

№ 

п/п 

Напрям діяльності Перелік заходів  Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування  

Очікуваний 

результат 

1. 

Зменшення споживання 

паливно-енергетичних 

ресурсів на об’єктах 

спільної власності 

територіальних громад  

Проведення нарад, 

конференцій 

2017-2020 

роки 

Відділ економічного 

розвитку, торгівлі , 

промисловості та 

інфраструктури , 

структурні 

підрозділи районної 

державної 

адміністрації  

Видатків не 

потребує  

Створення умов для 

вдалої реалізації 

політики з 

енергозбереження 

Проведення 

роботи щодо 

укладення 

енергосервісних 

договорів 

    

 Встановлення 

енергозберігаючих 

ламп у 

приміщеннях 

2017-2020 

роки 

Відділ економічного 

розвитку, торгівлі , 

промисловості та 

інфраструктури , 

структурні 

підрозділи районної 

державної 

адміністрації  

Видатків не 

потребує  

Створення умов для 

вдалої реалізації 

політики з 

енергозбереження 

2.Відшкодування частини 

суми кредитів та / або 

частини відсоткової ставки 

 2017-2020 

роки 

Відділ економічного 

розвитку, торгівлі , 

промисловості та 

Видатків не 

потребує  

Здешевлення 

кредитів, залучених 

ОСББ на 



за кредитами, залученими 

фізичними 

особами,об’єднаннями 

співвласників 

багатоквартирних будинків 

інфраструктури, 

ощадний банк 

впровадження 

енергоефективних 

заходів у житлових 

будинках, 

зменшення обсягів 

споживання 

3.Проведення 

інформаційно-

розяснювальної роботи з 

представниками ОСББ 

щодо переваг програм 

державної та підтримки на 

впровадження 

енергоефективних заходів 

у житлових будинках  

 2017-2020 

роки 

Відділ економічного 

розвитку, торгівлі , 

промисловості та 

інфраструктури, 

ощадний банк 

Видатків не 

потребує  

Здешевлення 

кредитів, залучених 

ОСББ на 

впровадження 

енергоефективних 

заходів у житлових 

будинках, 

зменшення обсягів 

споживання 



VІІ. 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 . 
 

 

  VІІІ. 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). 

 

ІХ. 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. 
 

Х.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 функціювання; 

 Оптимізація та модернізація мереж електро-, та водопостачання; 

 Використання альтернативного палива та обладнання для його 

спалювання на  підприємствах та установах бюджетної сфери. 

 

ХІІ. Нормативно-правове забезпечення реалізації програми.  

1. Звільнення від оподаткування прибутку підприємств-виробників біопалива, 

отриманого ними від продажу біопалива (пункт 15 підрозділу 4 розділу XX Податкового 



Кодексу України). 

2. Звільнення від оподаткування прибутку підприємств від діяльності з 

одночасного виробництва електричної і теплової енергії та/або виробництва теплової 

енергії з використанням біологічних видів палива (пункт 15 підрозділу 4 розділу XX 

Податкового Кодексу України). 

3.  Звільнення від сплати податку на додану вартість операції з імпорту за 

кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України «Про альтернативні види 

палива», техніки, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції 

існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалива (пункту 2 підрозділу 

розділу XX Податкового Кодексу України). 

4. Звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманого ними від 

господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних 

родовищ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про газ (метан) вугільних 

родовищ» (пункт 16 підрозділу 4 розділу XX Податкового Кодексу України). 

5. Звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманого від 

продажу на митній території України товарів власного виробництва за переліком, 

встановленим Кабінетом Міністрів України, зокрема, устаткування, що працює на 

відновлюваних джерелах енергії, та устаткування для виробництва альтернативних видів 

палива (пункт 158.1 статті 158 розділу III Податкового Кодексу України, постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року №1005). 

6. Надання компенсації різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для 

населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, 

теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива 

та енергії (за винятком природного газу) (постанова Кабінету Міністрів України від 09 

липня 2014 року №293 «Про стимулювання заміщення природного газу у сфері 

теплопостачання»). 

7. Надання компенсації різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для 

установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, на 

теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і 

атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком 

природного газу) (постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 №453 «Про 

стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для 

установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів»). 

8. Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів 

шляхом відшкодування частини тіла кредиту, залученого на придбання котлів з 

використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) 

(підпункт 4 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів 

та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 

жовтня 2011 року №1056).  

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК 
відшкодування з районного бюджету частини суми кредитів 

інвалідам війни з числа учасників АТО, членам сімей загиблих 

учасників  АТО на впровадження енергозберігаючих заходів 

 

1. Порядок відшкодування частини суми кредитів, залучених фізичними 

особами, а саме : інвалідами війни з числа учасників АТО, членами сімей загиблих 

учасників АТО, на впровадження енергозберігаючих заходів (далі-Порядок), визнає 

механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті на відшкодування 

частини суми кредитів за залученими в кредитно - фінансових  установах коротко -, 

довгостроковими кредитами, що надаються фізичним особам  на впровадження 

енергозберігаючих технологій. 

2. Розмір відшкодування за надані кредитно-фінансовими установами кредити  

складає 15  відсотків суми кредиту на здійснення заходу, але не більш як 14 тис.грн. за 

одним кредитним договором. 

3. Відшкодування частини суми кредитів здійснюється на підставі Генерального 

договору про співробітництво між головним розпорядником коштів районного 

бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно - 

фінансовою установою. 

4. Кошти районного бюджету не можуть бути спрямовані на сплату будь–яких 

штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами  кредитного договору. 

5. Відшкодування частини суми кредиту здійснюється на впровадження 

передбачених енергозберігаючих заходів, а саме на придбання енергозберігаючих 

заходів, а саме на придбання енергозберігаючих матеріалів та / або обладнання, до 

яких належать:  

1) для одно -, та двоквартирних житлових будинків: 

радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) 

та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом та відповідне додаткове 

обладнання і матеріали до них: 

рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання 

і матеріали до них; 

вузли обліку води, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади 

обліку,лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

багато-зонний (багато-тарифний) прилад облік електричної енергії та відповідне 

додаткове обладнання і матеріали до нього; 

придбання котлів з використанням будь-яких видів палива  та енергії (за 

винятком природного газу та електроенергії  (крім електричного тепло 

акумуляційного обігріву  та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них. 

     6. Відшкодування частини суми кредиту відбувається на підставі таких 

документів (зберігаються в Кредитно-фінансовій установі і є доступними для 

ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів): 

1)   паспорт Позичальника, копія завірена Позичальником; 

2) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія, завірена  

Позичальником); 



3)   кредитний договір; 

4)   документи,які підтверджують цільове використання кредитних коштів: 

Рахунок-фактура; 

Договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів 

за придбаний товар чи виконанні роботи; 

Акт приймання –передачі товару або накладна; 

5) копія довідки про участь в АТО (для інвалідів війни з числа АТО); 

6) копії посвідчення сім»ї загиблого та наказу про виключення з особового 

складу військової частини (для членів сімей загиблих учасників АТО). 

Зазначені у підпунктах 5-6 копії документів подаються окремими категоріями 

громадян. 

7. Реєстр Позичальників, які отримали кредит в кредитно-фінансовій установі за 

Програмою, погоджується управлінням соціального захисту райдержадміністрації 

щодо відповідності статусу окремих категорій громадян,визначених даною 

Програмою, протягом 5днів після отримання зазначеного Реєстру. 

8. Кредитно-фінансові установи щомісяця до десятого числа подають головному 

розпорядникові коштів районного бюджету Реєстр позичальників, які отримали 

кредит в кредитно-фінансовій установі за Програмою, на вищезазначені цілі. 

9. Відшкодування  відбувається помісячно, шляхом перерахування головним 

розпорядником коштів районного бюджету на передбачений Генеральним договором 

транзитний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, 

розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників, зазначені у кредитних 

договорах, про що головному розпорядникові надаються відповідні виписки на 

паперових носіях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок  
відшкодування з місцевих бюджетів частини суми кредитів та/або  

частини відсоткової ставки за кредитами, залученими  

на придбання енергоефективного обладнання  

та/або матеріалів (враховуючи придбання «негазових» 

 котлів) фізичними особами, об’єднаннями 

 співвласників багатоквартирних будинків, житло-будівельними 

кооперативами для впровадження енергоефективних 

 заходів у житлових будинках   

  

1. З метою стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих 

заходів запроваджується надання фінансової підтримки за рахунок коштів районного 

та місцевих бюджетів, а саме: 

  за рахунок коштів районного бюджету-передбачається відшкодування частини 

суми кредиту у розмірі 15%, але не більш як 14 тис.грн. за одним кредитом договором, 

інвалідам війни з числа учасників АТО, членам сімей загиблих учасників АТО (далі-

окремі категорії громадян); 

 за рахунок коштів інших місцевих бюджетів - органами місцевого 

самоврядування здійснюється відшкодування частини суми кредитів та/або частини 

відсоткової ставки за кредитами, залученими фізичними особами, об’єднаннями 

співвласників багатоквартирних будинків, житло-будівельними кооперативами. 

 Фінансова підтримка надається на придбання енергозберігаючих матеріалів та/ 

або обладнання, до яких належить: 

 1 )для одно -, та двоквартирних житлових будинків: 

 радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) 

та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

 вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та 

відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання 

і матеріали до них; 

 вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби вимірювальної техніки 

(прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

 багато-зонний (багато-тарифний) прилад обліку електричного енергії 

(лічильник активної електричної енергії)  та відповідне додаткове обладнання і 

матеріали до нього; 

 обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (тер модернізації) 

зовнішніх стін,підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; 

 теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне 

додаткове  обладнання і матеріали до неї; 

 система сонячного теплопостачання та /або гарячого водопостачання та 

відповідне обладнання до неї; 

 2) для квартир багатоквартирних житлових будинків: 

 радіатори опалення, регулятори температури повітря  (в тому числі 

автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та 

відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 



вузли обліку (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби 

вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове 

обладнання і матеріали до них; 

         багато-зонний (багато-тарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник 

активної електричної енергії )та відповідне додаткове обладнання і матеріали до 

нього; 

придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії ( за 

винятком природного газу та електроенергії (крім електричного тепло-акумуляційного 

обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додатково обладнання і 

матеріалів до них. 

2. Орієнтовний обсяг фінансування на впровадження у 2016 році 

енергоефективних заходів для інвалідів війни з числа учасників АТО, членів сімей 

загиблих учасників АТО складає   270,0 тис.грн., у тому числі за рахунок коштів: 

районного бюджету – у сумі 20 тис.грн; 

населення (окремі категорії громадян)-  у сумі 250 тис.грн. 

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється згідно з Порядком 

відшкодування з районного бюджету частини суми кредитів інвалідам війни з числа 

учасників АТО, членам сімей загиблих учасників АТО на впровадження 

енергозберігаючих заходів та на підставі Генерального договору про співробітництво 

між головним розпорядником коштів районного бюджету, передбачених на 

фінансування цих заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою. 
 

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. 

 
 

 

 

 

 



              Додаток 
Інформація про інвентаризацію  

будинкових засобів обліку та регулювання води і теплової енергії станом на 01.01.2017 року 

№ Регіон Кількість багатоквартирних житлових 

будинків 

Фактично оснащено будинків станом на 

01.01.17 

Кількість засобів обліку, за 

якими здійснюються розрахунки 

Усь

ого 

у тому числі лічильни

ками 

холодної 

води 

лічильни

ками 

гарячої 

води 

лічильни

ками  

теплової 

енергії 

регулято

рами 

темпера

тури 

лічильни

ками 

холодної 

води 

лічильни

ками 

гарячої 

води 

лічильни

ками  

теплової 

енергії 

комунальн

ої 

власності 

ОСБ

Б 

ЖБ

К 

інші 

1 Голованівськи

й район 

61  57 1 3 - 2768 - - - - - - 

 

Примітка: побудинковими лічильниками холодної води багатоквартирні житлові будинки району та приватний  сектор 

 

Загальні показники роботи з оснащення 

засобами обліку води і теплової енергії підприємств – виробників послуг з водо -, та теплопостачання станом на 01.01.2017 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  

- - 90 

 

 

87 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 



                  Додаток 

Пропозиції Голованівського району 

зі скорочення споживання природного газу і заміщення його іншими видами палива у 2017 році 

І. Енергетична складова 

№ з/п Показники 
Електроенергія, 

кВт/год. 

Теплов

а 

енергія

, Гкал 

Види палива 

нафта

, тонн 

природний 

газ, куб.м 

вугілля, 

тонн 

мазут, 

тонн 

альтернатив

ні види 

палива, 

тонн 

1. Загальний обсяг видобутку первинних енергетичних 

ресурсів 

       

2. Загальний обсяг виробництва енергії в області, у тому 

числі на: 

  
 

    

ГЕС - - - - - - - 

ТЕЦ   

ПП «АВКУБІ» 

ТОВ «Відродження» 

ТОВ «Рапсо-Дія» 

 

- 

- 

- 

 

45,6 

12 

1 

- 

- - - - 

- 

17338,8 

1256 

ТЕС - - - - - - - 

Котельні  - 1027,56 - - - - 1027,56 

Об’єкти відновлюваної енергетики - - - - - - - 

   вітроенергетика - - - - - - - 

   сонячні електростанції 

   пп. Андрійчук І.Ю.  (1200 кВт/ місяць) 

 

14400 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

   малі ГЕС  

   ПП «АВКУБІ» (30 000 кВт/ місяць) 

 

360 000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

   сміттєспалювальні заводи - - - - - - - 

3. Загальний обсяг споживання енергії   в районі, у тому 

числі: 

  
 

    

населенням 33 030 232 (рік) - - - - - - 

бюджетними організаціями та установами 

ПП «АВКУБІ» 

ТОВ «Відродження» 

  ТОВ «Рапсо-Дія» 

19 871 041 (рік)  

45,6 

12 

1 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 



іншими споживачами - - - - - - - 

4. Баланс між виробництвом та споживанням енергії (+/-)        

 

Пропозиції для покриття дефіциту енергоносіїв у 2017 році 

Потенціальні ресурси району : 

- земельні ресурси (вирощування багаторічних енергетичних рослин, ділянки під будівництво об’єктів відновлюваної енергетики), га ; 

- 11га земельних ресурсів с. Межирічка під будівництво сонячної електростанції 

- біомаса (лісові ресурси,сільськогосподарські ресурси, інші), 1,2 тис куб. м лісового матеріалу 

     торф, тонн  ; 

- вторинні енергетичні ресурси,  
 

Потужності з виробництва паливних ресурсів: 

- пелетні (брикетні) заводи, (ТОВ «Відродження», ТОВ «Рапсо-Дія»  5 600 тонн в рік 

- біоетанольні заводи, тонн  

- біоедизельні заводи, тонн ; 

- біогазові установки, куб. м . 

 

  Пропозиції щодо фінансування у  2017 році 

Кошти залучені на скорочення споживання природного газу і заміщення його іншими видами палива 0 тис.грн., у тому числі: 

 кошти державного  0 тис.грн.; 

 кошти місцевих бюджетів 0 тис.грн.; 

 інші залучені кошти 0 тис.грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Додаток 
Пропозиції щодо показників заміщення та скорочення споживання природного газу в розрізі споживачів  

Голованівському району  

 

№ 

з/п 
Показник 2016 рік 2017 рік 

1. Прогнозне споживання природного газу, млн.куб.м/рік 1,8 1,8 

2.  Цілі по зменшенню споживання природного газу, млн. куб.м/рік, у тому числі:   

3. За рахунок заходів по скороченню споживання природного газу, млн. куб.м/рік   

3.1 Приватні домогосподарства   

 термомодернізація   

 інші заходи (уточнити)  Санація 

приватних 

будинків 

0,010 

3.2. ЖКГ та бюджетна сфера   

 термомодернізація   

 модернізація теплових мереж   

 встановлення ІТП   

 підвищення ефективності теплогенеруючого обладнання   

 інші заходи (уточнити)   

3.3 Промисловість та комерційні споживачі   

 термомодернізація   

 модернізація теплових мереж   

 встановлення ІТП   

 підвищення ефективності теплогенеруючого обладнання   

 інші заходи (уточнити)   

4 За рахунок заходів по заміщенню, млн.куб.м/рік   

4.1 Приватні домогосподарства   Перехід на 

альтернативні 

види опалення 

0,040 

 встановлення котлів на біопаливі    

 встановлення котлів на вугіллі   

 встановлення котлів на торфі   

 електроопалення  0,030 



 теплові насоси   

 сонячні колектори ГВП (гаряче водопостачання)   

 підключення приватних домогосподарств до систем центрального теплопостачання   

 інші заходи (уточнити)   

4.2 ЖКГ та бюджетна сфера   

 встановлення котлів на біопаливі    

 встановлення котлів на вугіллі   

 встановлення котлів на торфі   

 електроопалення   

 теплові насоси   

 сонячні колектори ГВП (гаряче водопостачання)   

 підключення приватних домогосподарств до систем центрального теплопостачання   

 інші заходи (уточнити)   

4.3 Промислові та комерційні споживачі   

 встановлення котлів на біопаливі    

 встановлення котлів на вугіллі   

 встановлення котлів на торфі   

 Електричне опалення   

 теплові насоси   

 сонячні колектори ГВП (гаряче водопостачання)   

 підключення приватних домогосподарств до систем центрального теплопостачання   

 інші заходи (уточнити)   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Додаток  

       
 

№ 

з/п 
Необхідні заходи 

Шляхи реалізації 

заходів 
Виконавці 

Обсяги 

фінансування, 

у тому числі: 

1-кошти 

місцевих 

бюджетів; 2-

інші джерела, 

тис.грн. 

Строки 

виконання 

Організаційні заходи щодо скорочення споживання природного газу і заміщення його іншими видами палива 

1. Запровадження системи енергетичного 

менеджменту відповідно до Міжнародного 

стандарту ISO 50001:2011, складовою 

частиною якого є проведення енергетичного 

аудиту. 

- - - - 

2. Визначення структурного підрозділу 

райдержадміністрації (виконавчого комітету 

міської ради), відповідального за заходи 

спрямовані на енергозбереження та 

енергоефективність ( у тому числі створення 

та моніторинг виконання маршрутної карти). 

- Відділ економічного розвитку, 

торгівлі, промисловості, та 

інфраструктури 

райдержадміністрації  

- 2017- 2020 

  « Популяризація економічних, екологічних, соціальних та інших переваг виробництва (видобутку) і споживання енергії, виробленій з 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, запровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності» 

1. Проведення інформаційно-роз’яснювальних 

кампаній у засобах масової інформації 

стосовно переваг використання 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива та формування 

свідомого ставлення в суспільстві до 

необхідності їх використання. 

Надання в газету 

«Чисте джерело» 

Відділ економічного розвитку, 

торгівлі, промисловості, та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

- 2017 -2018 

2. Організація та проведення семінарів і 

тренінгів для представників місцевих органів 

виконавчої влади, суб’єктів господарювання з 

питань розвитку сфери використання 

відновлюваних джерел енергії та 

- - //- - 2017-2020 



альтернативних видів палива для виробництва 

теплової та/або електричної енергії, 

впровадження в суспільному виробництві 

заходів з енергозбереження та 

енергоефективності. 

3. Запровадження освітніх ініціатив для 

виховання у дітей та молоді позитивного 

ставлення до енергозбереження, використання 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива 

- Відділ освіти, молоді і спорту 

райдержадміністрації 

- 2017 -2020 

4. Розроблення та реалізація плану заходів з 

популяризації серед населення механізму 

заміщення природного газу шляхом 

відшкодування тіла кредиту, залученого 

населенням на придбання котлів з 

використанням будь-яких видів палива та 

енергії (крім природного газу), відповідно до 

постанови Кабінету –Міністрів України від 17 

жовтня 2011 року №1056. 

- Відділ архітектури, містобудування 

та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації 

- 2017-2020 

  «Заміщення природного газу іншими видами палива» 

2.1 Розвиток виробництва відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива для виробництва теплової енергії * 

1. Ведення реєстру першочергових 

інвестиційних проектів, спрямованих на 

переведення споживачів з природного газу на 

інші види палива та енергії, а також залучення 

інвестиційних коштів на ці цілі (додаток 4). 

- - - - 

2. Впровадження в районах (містах) 

інвестиційних проектів, спрямованих на 

переведення споживачів з природного газу на 

інші вили палива та енергії (додаток 3). 

- Відділ економічного розвитку, 

торгівлі, промисловості та 

інфраструктури 

райдержадміністрації  

- 2017-2018 

2.2. Розвиток виробництва біопалива 

1. Формування реєстру непридатних та 

малопродуктивних для 

сільськогосподарського виробництва земель в 

розрізі регіонів України (по районам), які 

можна в подальшому використовувати для 

вирощування багаторічних енергетичних 

- - - - 



рослин 

2. Визначення наявних площ вільних земель 

відповідно до їх статусу в розрізі районів для 

їх подальшого використання для 

культивування енергетичних, в тому числі 

багаторічних, рослин 

- Відділ агропромислова розвитку 

райдержадміністрації 

- 2017 

3. Спрощення умов забезпечення заготівлі 

суб’єктами господарювання усіх видів 

деревного палива (дрова, деревна тріска, 

тощо) і сировини для виробництва деревних 

пелет власного чи орендованою технікою в 

лісах, що підпорядковуються місцевим 

органам управління 

- -- - - 

4. Створення умов для забезпечення суб’єктами 

господарювання використання в повному 

обсязі потенціалу відходів сільського 

господарства для виробництва біопалива, крім 

тієї частини біомаси, яка використовується 

зазначеними суб’єктами для потреб власного 

виробництва, не пов’язаних з виробництвом 

біопалива чи біокомпонентів. 

- Відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

-     2017-2020 

5. Ведення бази даних щодо обсягів біопалива 

(твердого, газового, рідинного), виробленого 

підприємствами регіону. 

- - - - 

 
2.3. Використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива для виробництва електричної енергії 

1. Ведення реєстру інвестиційних проектів з 

виробництва електричної енергії з 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива  

- - - - 

2. Впровадження в районі  інвестиційних 

проектів з виробництва електричної енергії з 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива. 

- - - 2018-2020 

  «Скорочення споживання природного газу» 

3.1 Зменшення втрат та понаднормативних витрат паливно-енергетичних ресурсів 

1. Залучення інвестиційних коштів на реалізацію - - - - 



енергоефективних проектів спрямованих на 

суттєве зменшення втрат та понаднормативних 

витрат теплової енергії та води на 

підприємствах комунального господарства, під 

час їх виробництва та транспортування. 

2. Впровадження в районах (містах) 

енергоефективних проектів направлених на 

термомодернізацію житлових будинків з 

метою приведення їх теплотехнічних 

характеристик до нормативних показників 

- Відділ архітектури, містобудування 

та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації 

- 2017-2020 

3. Уточнення та реалізація заходів районних 

(міських) програм підвищення 

енергоефективності направлених на 

скорочення споживання природного газу. 

- - - - 

3.2. Стимулювання споживачів до ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів- 

1. Забезпечення встановлення по будинкових 

приладів обліку споживання теплової енергії 

та води в повному обсязі. 

- - - - 

2. Запровадження прозорої системи 

тарифоутворення на житлово-комунальні 

послуги для споживачів з включенням до 

тарифів інвестиційної складової, яка 

використовуватиметься на проведення 

капітальних ремонтів на об’єктах ЖКГ. 

- - - - 

3. Цільове спрямування частини коштів місцевих 

бюджетів та інвестиційних коштів на 

виконання комплексних капітальних ремонтів 

житлових будинків з метою зменшення втрат 

енергетичних ресурсів при їх експлуатації та 

стимулювання населення до створення в них 

ОСББ. 

- - - - 

3.3. Реалізація енергоефективних заходів направлених на забезпечення ефективної та безперебійної роботи підприємств ЖКГ 

1. Виконання комплексу пусконалагоджувальних 

робіт на газовикористовуючому обладнанні з 

дотриманням термінів їх виконання. 

- - - - 

2. Забезпечення створення запасу резервних 

видів палива в повному обсязі на 

- - - - 



підприємствах теплопостачання з метою 

уникнення зупинок котельних під час 

припинення постачання природного газу. 

3. Впровадження енергоефективних проектів на 

котельних з переведенням газових котлів на 

твердопаливні (з урахуванням сировинної бази 

регіону). 

- - - - 

4. Проведення аналізу наявної сировинної бази у 

в районах (містах), необхідної для 

забезпечення безперебійної роботи котелень, 

переведених на твердопаливні котли. 

- Відділ архітектури, містобудування 

та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації 

- - 

 

** примітка. В районі газифіковані наступні населенні пункти смт Побузьке, та с. Капітанка. Дані жителі здійснюють обігрів приміщень автономними 

системами опалення.,  в районі відсутнє централізоване опалення природним газом.  Серед закладів соціальної  сфери газифікованим є ЦДЮТ смт 

Побузьке на період опалення 2017-2018 років дане приміщення буде опалюватися електричним опаленням.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Додаток  

Пропозиції щодо реалізації інвестиційних проектів в Голованівському районі,  

спрямованих на переведення споживання споживачів з природного газу на інші  

види палива та енергії, а також залучення інвестиційних коштів на цілі у 2017 році 

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфери 

реаліза

ції 

проекті

в 

Кількість проектів 

(одиниць) 

Загальна сума коштів, 

залучених на реалізацію 

проекту, в тому числі: 

(тис.грн) 

Встановлена потужність (МВт) Виробництво 

теплової енергії 

(Гкал) 

Обсяг природного 

газу заміщеного за 

рахунок 

використання 

проекту 

(тис.куб.м.) 

Вид 

пали

ва 

Кількіс

ть 

проекті

в 

заплано

ваних в 

поточн

ому 

році 

Кількість 

проектів 

реалізова

них за 

звітний 

період 

Державни

й 

бюджет 

Місцев

ий 

проект 

Інші 

кошти 

Електрична Теплова Запла

нован

а в 

поточ

ному 

році 

У 

звітному 

періоді 

Запланова

но в 

поточного 

році 

У 

звітном

у 

періоді 

Запланов

ана в 

поточно

му році 

Введена 

в 

експлуат

ацію у 

звітному 

періоді 

Запланова

на в 

поточном

у році 

Введена 

в 

експлуат

ацію у 

звітному 

періоді 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- - - - - - - - - - - - - - - 



                                           Додаток  
                          

ПРОПОЗИЦІЇ  

щодо обсягів біопалива, виробленого підприємствами району про виробництво альтернативних видів палива (твердого, газового, 

рідинного)   

               

№ 

п/п 

Повне найменування суб’єкта господарювання, 

що має у користуванні об’єкт (адреса) 

Назва об’єкта альтернативної 

енергетики, місце 

знаходження (адреса) 

Потужність введена у 

2017 році 

Обсяг виробництва 

палива   

1 2 3 4 5 

1 ТОВ «Відродження»  

смт. Голованівськ 

вул. Матросова, 40 

Виробництво пелетів  - 17338,8 

 

2 ТОВ «Рапсо-Дія» 

смт. Побузьке 

вул. Вокзальна, 1 

Виробництво пелетів - 1256 

3 ПП «АВКУБІ» 

смт. Голованівськ 

вул. Матросова,  

с. Лебединка ГЕС 

(електроенергія від води) 

- 360 000 

 

4. ПП «АВКУБІ» 

смт. Голованівськ 

вул. Матросова,  

ПП «АВКУБІ» 

Виробництво теплоенергії  

(Опалення шкіл) 

 45,6 

 

________________________________ 

           Додаток  

  

Інформація для розрахунку частки сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива та  обсягів 

виробленої теплової енергії    

    

 

№ 

з/п 
Найменування котельні 

Кількість котелень, одиниць 

Загальна 

(фактична) 

потужність, 

Гкал/год 

Обсяг 

виробленої 

теплової 

енергії за 

звітний 

період, 

Гкал 

Обсяг відпущеної теплової енергії за 

звітний період, Гкал 

 
Загальна 

кількість 

котелень 

(3=4+5+6) 

у тому числі потужністю: 

населенню  
бюджетним 

установам 
промисловості 

 

до 3 

Гкал/год 

від 3 до 

20 

Гкал/год 

від 20 і 

більше 

Гкал/год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

1 

Котельні на 

традиційних видах 

палива, у тому числі: 

(1=1.1+1.2+1.3+1.4) 23 23     2,56        

 1.1 на газі                 *   

                       

   Разом:                                                                                                                         

 1.2 на вугіллі 23 23     2,56      *   

                       

   Разом:                                                                                                                        

 1.3 електричні                   

                       

   Разом:                                                                                                                        

 
1.4 

на інших традиційних 

видах палива                   

                       

   Разом:                                                                                                                         

 

2 

Котельні на 

альтернативних  видах 

палива, у тому числі: 

(2=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 9* 1 7   1 3951     3600   

 2.1 на деревному паливі                   

                       

   Разом:                                                                                                                         

 

2.2 

на паливі з відходів 

сільського 

господарства                   

                       

   Разом:                                                                                                                    

 
2.3 

на вторинних 

енергетичних ресурсах                   

 2.4 на біогазі                   

 

2.5 

на інших 

альтернативних  видах 

палива 9* 1  7  1 3951     3600   

                       



   Разом:                                                                                                                         

 3 ВСЬОГО:                                                                                                       32 34  7  1 3953.56     3600   

 

4 

Частка кількості, 

потужності котелень на 

альтернативних видах 

палива до загальної 

кількості, потужності 

котелень (4=2/3)        

х х х х 

__________________________________________________________________________ 

9 котелень на альтернативному виді палива пелети із соняшникового лушпиння 

* Використано 565,62 тонн вугілля марки ДГ 13-100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Додаток  

Стан оснащеності підприємств комунальної теплоенергетики засобами 

 технологічного обліку відпуску теплової енергії 

 

№ п/п Назва підприємства Кількість джерел 

теплової енергії, 

од. 

Кількість 

встановлених 

засобів 

технологічного 

обліку 

Кількість засобів 

технологічного 

обліку, які 

необхідно 

встановити 

% оснащеності Термін 

завершення 

виконання робіт зі 

встановлення 

засобів 

технологічного 

обліку відпуску 

теплової енергії 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Приватне підприємство 

«АВКУБІ» 

9 9 - 100 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Район/місто Проект 

програми 

Кому відшкодовується Обсяг 

фінансу

вання у 

2017 

році 

Що 

відшк

одову

ється  

Части

на 

відшк

одува

ння 

Договір з 

банком 

Компенсація 

місцевих 

бюджетів(почина

ючи з 2016 року) 

Приміт

ка 

Кількіст

ь 

позичал

ьників 

Сума 

компен

сації 

1 Голованівський 

район 

Так Інвалідам війни з числа 

учасників АТО, членам сімей 

загиблих учасників АТО, 

ОСББ, житлово-будівельним 

кооперативам 

30,0 ** 

тис.грн. 

Відсо

ток 

15% В стадії 

розробки  

- - *  



 

                                                                     Додаток 

Інформація про виробництво електричної та теплової енергії  
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ь 
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виробниц

тва 
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теплової 

Встановлена потужність 

(фактична) 

Витрати палива на 

виробництво 

електроенергії за 

звітний період з 

початку року 

Витрати палива на 

виробництво теплової 

енергії за звітний 

період з початку року 

Обсяг виробленої енергії 

за звітний період з початку 

року 
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р
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*
*

 

Дата 

прийняття 

та номер 

рішення 

про 

видачу 

ліцензії 

Тариф** Загальна Введена 

потужність у 

звітному 

періоді з 

початку року 

За видами 

палива  

 За видами 

палива 

 Електрично

ї енергії 

Теплової 
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1 35240920 ПП 

«АВКУБІ» 

* - 2017 * - 132 - 132 - - - - - - - - - - - - -  

* 100 кВт виробляється в місяць. 

 

 

 


