
  

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 липня 2015 року          № 529 

смт. Голованівськ 

 

Про  внесення змін і доповнень до 

Програми енергоефективності 

Голованівського району на 2012-2015 роки 

 

Заслухавши інформацію начальника управління економічного 

розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації Артвіх І.О. про внесення змін і доповнень 

до програми енергоефективності Голованівського району на 2012-2015роки, 

відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни і доповнення до Програми енергоефективності 

Голованівського району на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням сесії 

районної ради від 13 липня 2012 року №.216, а саме: 

          1). до Розділу «Основними завданнями Програми є» додати наступні 

пункти: 

-  стимулювання населення  до здійснення енергоощадних заходів; 

-  економія бюджетними установами традиційних  паливно – мастильних 

ресурсів за рахунок зменшення  обсягу їх споживання та використання 

відновлювальних джерел енергії; 

-  залучення органами місцевого самоврядування інвестицій та кредитних  

коштів для реалізації енергоефективних проектів. 

 

           2). Доповнити Програму  додатком 1 «Заходи по впровадженню 

енергоефективності та енергозбереження  по Голованівському району на 

2015 рік» (додається) 

 

 



 

3). Доповнити Програму додатком 2 «Обсяг споживання природного 

газу підприємствами, установами та організаціями за 2012-2014 роки, які 

використовують природній газ в обсязі понад 300 тис.куб.м/рік». (додається). 

        4).  Із Розділу  «Коротка характеристика  Голованівського  району» 

виключити пункти: 

 ТОВ «Мега Майстер» 

 ТОВ «Зангаз-Буг» 

 РКП РВО «Вісник Голованівщини» 

 АФ «Вітчизна» у формі ТОВ 

 АФ «Зоря» у формі ТОВ 

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань промисловості, енергетики, будівництва, 

транспорту та зв’язку та підприємництва. 

          

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Заходи  

по впровадженню енергоефективності та енергозбереження  по 

Голованівському району на 2015 рік 

№ 

з/п 

Населений 

пункт 

Заплановане впровадження енергоефективних заходів 

назва заходу 
термін 

впровадження 

джерела 

фінансування 
виконавці 

1. 

 

Голованівськ

ий район  

Впровадження нових видів 

альтернативного палива 

сільськогосподарськими 

товаровиробниками за 

мінімальними затратами  

для опалення закладів 

соціальної сфери 

2015 р.  ІІ 

Сільськогосп

одарські 

підприємства

, АФ, ТОВ, 

ПП, ФГ 

  

2. 
Голованівськ

ий район  

Забезпечення шкіл та 

дитячих садків району 

теплом в осінньо- зимовий 

період за рахунок 

впровадження 

альтернативного палива 

аграріями району 

2015 р. ІІ 

Сільськогосп

одарські 

підприємства

, АФ, ТОВ, 

ПП, ФГ 

  

3. смт.Побузьке  
Реконструкція Побузької 

музичної школи 
2015 р. ДБ 

Побузька 

селищна 

рада, 

Відділ 

культури та 

туризму РДА 

4. 
Голованівськ

ий район  

Заміна віконних блоків, 

дверей на енергоефективні 

в закладах медицини, 

культури та освіти 

2015 р. ІІ 

Сільськогосп

одарські 

підприємства

, приватні 

підприємства

, суб’єкти 

господарюва

ння 

(спонсори) 

5. 
Голованівськ

ий район 

Систематичне ведення 

обліку споживання 

теплової енергії, води, 

електроенергії відстеження 

та корегування 

(зменшення) її 

споживання. 

2015 р. - 

Керівники 

бюджетних 

установ  



6. 
Голованівськ

ий район 

Проведення бесід про 

збереження тепла у 

навчальних приміщеннях 

«Збережи тепло» 

2015 р. - 
Відділ освіти 

РДА 

7. 
Голованівськ

ий район 

Систематично проводити 

навчання та інструктажі з 

педагогічними 

працівниками та технічним 

персоналом навчальних 

закладів згідно вимог 

раціонального економного 

використання енергоносіїв 

2015 р. - 
Відділ освіти 

РДА 

8. 
Голованівськ

ий район 

Здійснювати періодичний 

контроль за дотриманням 

використання 

електроенергії та 

відповідність до 

затверджених лімітів 

2015 р. - 

Керівники 

бюджетних 

установ 

9. 
Голованівськ

ий район 

Заміна застарілого 

технологічного обладнання 

на енергоефективне 

2015 р. 
ІІ, 

РБ 

Керівники 

бюджетних 

установ 

10. 
Голованівськ

ий район 

Зниження температур 

теплоносія в нічний час, у 

вихідні та свята. 

2015 р. - 

Керівники 

бюджетних 

установ 

11. 
Голованівськ

ий район 

Вжити заходів щодо 

оптимізації роботи            

вуличного освітлення 

2015 р. - 

ККП, 

Голованівськ

а селищна 

рада 

12. 
Голованівськ

ий район 

Утеплення труб розподілу 

тепла, відгалужень до 

стояків, повітрозбірників, 

відкритих ділянок труб.      

Вдосконалення 

теплоізоляції будівель 

2015 р.  

Керівники 

бюджетних 

установ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

 

Обсяг споживання природнього газу 

підприємствами, установами та організаціями за 2012-2014 роки, 

які використовують природній газ в обсязі понад 300 тис.куб.м/рік 

 

Споживач Адреса  Форма 

власності  

Обсяг споживання  

природного газу тис.куб.м/рік 

Обсяги 

скорочення  

обсягів 

споживанн

я газу, 

тис.куб.м 

за рік 

2012 2013 2014 

ТОВ 

«Побужський 

феронікелевий 

комбінат» 

Місцезнаходження: 

смт.Побузьке  

вул. Промислова,12 

 

юридична адреса: 

м. Київ 

вул. Панаса 

Мирного,16/13 к.3 

приватна 118064,9 85574,1 1971,2 83602 

 


