
 

У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

від "07" травня  2015 року                                                                                     № 242 
 

Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради 
«Про затвердження Програми  
енергозбереження та енергоефективності  
м. Кіровограда на 2015 рік» 

 
 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України та підпунктом 1                 
п. «а» ст. 27, підпунктом 1 п. «а» частини першої ст. 31 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення реалізації державної 
політики з енергозбереження та енергоефективності на території                      
м. Кіровограда  виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В : 

 
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 

затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності                              
м. Кіровограда на  2015 рік», що додається. 

2. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради            
Васильченка С.С. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                    І. Марковський 
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 ПОГОДЖЕНО 

 Рішення виконавчого комітету 
 Кіровоградської міської ради 
 «07» травня 2015 
 № 242                                 

                                                               
Проект  

 
У К Р А Ї НА  

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

  СЕСІЯ    ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  «___» ________   201__ року                                                        №_____ 
 
Про затвердження Програми  
енергозбереження та енергоефективності  
м. Кіровограда на 2015 рік 
 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про енергозбереження», відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243 «Про 
затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і 
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 15 березня 2006 року «Про схвалення Енергетичної 
стратегії України на період до 2030 року» та з метою реалізації державної 
політики у сфері енергозбереження Кіровоградська міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму енергозбереження та енергоефективності                     
м. Кіровограда на 2015 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань промисловості, енергетики, транспорту і 
зв’язку,  охорони навколишнього природного середовища та заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради           
Васильченка С.С. 
 

Секретар міської ради                                                               І. Марковський  

 

Морква 24 06 24 
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енергозбереження та енергоефективності 
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І. Загальні положення 

 

Однією з основних умов розвитку економіки країни є достатнє 
енергозбереження. Постійно зростаючий обсяг споживання енергоресурсів за 
умови необґрунтованого енергетичного марнотратства й недостатнього 
фінансування паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) віднесли до розряду 
найважливіших державних проблем необхідність підвищення ефективності 
використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). 

Програма енергозбереження та енергоефективності м. Кіровограда на 
2015 рік (далі - Програма) розроблена з урахуванням основних засад законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «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 відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 року № 1071-р «Про схвалення 
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», з урахуванням 
інформації виконавчих органів Кіровоградської міської ради та підприємств, 
установ, організацій міста Кіровограда. 

Програма є основою для здійснення міської політики в галузі 
енергозбереження та енергоефективності, спрямована на ефективне 
використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та 
втрат шляхом реалізації технічних,  інноваційних рішень, створення 
економічно привабливих умов для  інвестиційних проектів з енергозбереження 
у всі сфери розвитку міста, що забезпечить переведення економіки міста 
Кіровограда на енергозберігаючий шлях розвитку з дотриманням 
встановлених екологічних вимог. 
    

ІІ. Загальна характеристика енергоспоживання в Кіровограді 
 

Чисельність населення міста Кіровограда складає 242,9 тис. осіб. 
В місті налічується 121 промислове підприємство основного кола,                     

15 підприємств - надавачів послуг житлово-комунального господарства та                      
111 бюджетних закладів. 

Загальна площа житлового фонду міста складає 5242,7 тис.м2 
(багатоповерхових та приватних), загальна кількість квартир – 113,4 тисяч, 
при цьому частка квартир, підключених до центрального опалення, становить 
46%. 

Опалення м. Кіровограда здійснюється централізованим та 
децентралізованим системами теплопостачання. Централізоване 
теплопостачання здійснюють 2 підприємства: ДП «Кіровоградтепло»                    
ТОВ ЦНТІ «УНГА» та КП «Теплоенергетик».  

Встановлена потужність опалювальних котелень                                          
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ ЦНТІ «УНГА» складає 337 Гкал/год,  підключене 
теплове навантаження – 125,09 Гкал/год, встановлена потужність 
опалювальних котелень КП «Теплоенергетик» складає – 214,1Гкал/год,  
підключене теплове навантаження – 71,6 Гкал/год. 



 

 

Загальна протяжність теплових мереж від опалювальних котелень 
житлово-комунального сектора складає близько 234,5 км, значна частина яких, 
у зв'язку із тривалим строком експлуатації, потребує заміни. 

Гарячим водопостачанням споживачі забезпечуються за допомогою 
індивідуальних водонагрівачів. Централізована система гарячого 
водопостачання в місті Кіровограді відсутня. 

Газопостачання міста проводиться на базі використання природного і 
зрідженого газу.  

Протяжність розподільчих мереж газопроводів високого  та середнього 
тиску складає близько 230 км. 

Джерелом газопостачання є магістральний газопровід Шебелівка – 
Кременчук – Кіровоград і ГРС, де тиск знижується до 3-6 кгс/см2. В місті 
експлуатується 47 газорозподільчих пунктів і 124 шафи управління. 

 Підприємствами та організаціями міста у 2013 році на виробництво 
продукції, робіт та послуг використано 268,7 тис. тонн умовного палива, що на 
1,3% менше ніж у 2012 році, теплоенергії – 649,5  тис.Гкал та електроенергії – 
387,0 млн.кВт.год, що на 15,5% та 4,6% більше відповідно.  

 
Структура використання паливно-енергетичних ресурсів у 2013 році 

 

 
 

Використання палива за 2013 рік 
 (тис.т умовного палива) 



 

 

 
 

Енергозбереження є одним із пріоритетних напрямків діяльності 
виконавчих органів   Кіровоградської міської ради щодо ефективного втілення 
в життя державної політики енергозбереження. 

Проте для нашого міста, як і для багатьох регіонів України 
пострадянського простору, характерною є значна енерговитратність сфер 
економіки, комунальної та бюджетної сфер. Ця проблема виникла ще на стадії 
формування інфраструктури та існує до цього часу. 

Практика показує, що питання істотного зниження енерговитрат може 
бути вирішена, коли проблема виділяється в окрему чітко структуровану 
систему та вивчається всебічно у взаємозв’язках з факторами зовнішнього 
середовища, встановлюються причини виникнення зайвих енерговитрат та їх 
джерела, визначаються ключові цілі і виробляються конкретні чіткі 
рекомендації щодо їх досягнення.  

Світова економічна криза і поступове дорожчання паливно-енергетичних 
ресурсів вимагають особливої уваги до питань енергозбереження та 
енергоефективності. 
 З метою підвищення енергоефективності та енергозбереження у 
бюджетних установах м. Кіровограда  у 2014 році проводились такі заходи: 
 встановлення 226 енергозберігаючих вікон  та 9 дверей, які зберігають 
тепло в приміщеннях і відповідно забезпечують економію енергоресурсів і 
матеріальних коштів; 

заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі у кількості 248 шт.; 
встановлення 7 приладів обліку теплової енергії. 
 
На території КП «Теплоенергетик» (вул. Енергетиків, 20) було 

змонтовано комплекс заміщення природного газу на продукт газифікації 
вугілля тепловою потужністю 7,5 МВт. Генераторний газ за своїм хімічним 
складом подібний до природного та є його альтернативою,  тому він буде 
задіяний у разі відсутності природного газу. 

 
ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА" здійснено: 



 

 

реконструкцію систем теплопостачання мікрорайону "Шкільний" з 
установкою блочно-модульної котельні потужністю 9 МВт; 

модернізацію теплових мереж від ТК-5 до ТК-7 від Південно-західної 
котельні із заміною на безканальне прокладання з попередньо ізольованих 
труб в поліуретановій оболонці; 

ремонт та модернізація ветхих та аварійних ділянок теплових мереж -           
0,9 км; 

виконання поточного ремонту теплових мереж та їх наладка - 118 км; 
оновлення та ремонт теплоізоляції трубопроводів та ємкостей - 500 м2.  
 
Загальні витрати коштів на впровадження енергозберігаючих заходів по 

бюджетних установах, комунальних та інших підприємствах м. Кіровограда 
становили 10818,75 тис. грн. Впроваджені заходи з енергозбереження у        
2014 році дали змогу зекономити паливо-енергетичних ресурсів на суму понад 
5238,5 тис. грн, в тому числі: газу – 1923,3 тис. куб. м; електричної енергії - 
763,46 тис. кВт/год та теплоенергії — 20,50 Гкал теплової енергії. 

Також, за рахунок коштів міського бюджету проведені капітальні 
ремонти систем: 

теплопостачання в стаціонарі № 2 КЗ "Центральна міська лікарня              
м. Кіровограда" (вул. Дворцова, 45/35), в ДНЗ № 31 (вул. Башкирська, 4),       
ДНЗ № 14 (вул. Генерала Жадова, 21а), ДНЗ № 43 (вул. Васнецова, 4), ДНЗ   
№ 54 (вул. Гайдара, 26),  ДНЗ № 65 (вул. Курганна, 2а), гімназія № 5                      
(вул. Вячеслава Черновола, 15), ліцей № 25 (вул. Леваневського, 2 б); 

З метою скорочення споживання природного газу ведуться роботи по 
проектах «Реконструкція котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 15 по 
вул. Казанській, 13, м. Кіровоград» та «Реконструкція котельні 
Кіровоградської міської лікарні швидкої медичної допомоги по                      
вул. Короленка, 56, м. Кіровоград», де планується встановлення 
енергоефективних котлів на твердому паливі. 

У рамках заходів, спрямованих на заміщення споживання природного 
газу, відновлено мазутне господарство на КП «Теплоенергетик», що 
забезпечить  використання мазуту М-100 у разі відсутності газу. На 
проведення заходів Кіровоградською міською радою виділено кошти в сумі 
2 986,24 тис. грн.             

Промисловим сектором м. Кіровограда у 2014 році на ТОВ «Протеїн-
Продакшн» (вул.Ливарна, 10, смт.Нове) був введений в експлуатацію котел на 
біопаливі, потужністю 19,5 МВт (працює на лузці зернових культур та 
відходах від їх переробки). 

На ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів» (провулок 
Експериментальний, 2) введені в експлуатацію котли АОВА-63 та АОВА-80, 
загальною потужністю 143 кВт, які працюють на пелетах, брикетах, щепі. 

На ПАТ «Креатив» (проспект Промисловий, 19) введений в експлуатацію 
сучасний котел з нагріву водяної пари, який працює на лушпинні соняшника 
та соєвих бобів, що дає змогу вдвічі збільшити загальні показники економії 
природного газу компанії. 

На сьогоднішній день підвищення рівня енергоефективності в усіх 
галузях економіки визначено урядом України як пріоритетний напрямок 



 

 

безпеки нашої країни. На сучасному етапі розвитку України фактор зниження 
енергоємності валового внутрішнього продукту є головним чинником для 
забезпечення енергетичної незалежності держави та підвищення її 
енергетичної безпеки, а також сталого соціально-економічного розвитку. 

Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 
№ 243 Державна цільова економічна програма енергоефективності на  
2010 – 2015 роки передбачає створення умов для зниження рівня 
енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури 
енергетичного балансу держави, збільшення обсягу використання 
альтернативних та відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних 
ресурсів (впровадження когенераційних технологій та технологій, що 
передбачають використання теплових насосів, електричного епло 
акумуляційного обігріву), визначення найбільш перспективних і 
результативних напрямів зменшення рівня енергоємності валового 
внутрішнього продукту, вдосконалення законодавства, розроблення 
відповідних стандартів, нормативів і технічних регламентів, необхідних для 
формування ефективної системи управління енергоефективністю. 

Якщо для сфери виробництва та надання послуг результатом 
енергозбереження є зниження енергоємності продукції, то в бюджетній сфері 
стимулювати економію енергоресурсів складніше. Саме тому Програма 
енергозбереження та енергоефективності міста Кіровограда розроблена з 
метою створення ефективної системи управління енергозбереженням та 
втілення комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження в 
бюджетній та комунальній сферах міста, а також можливості залучення для 
цього коштів державного бюджету та інвестиційних коштів, в тому числі 
грантових. 

ІІІ. Головні проблеми 
 

висока затратність більшості діючих систем енергопостачання; 
недостатність коштів у міському бюджеті на впровадження 

енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері; 
низький рівень впровадження енергоефективних і енергоощадних 

технологій; 
відсутність сертифікованих енергетичних аудитів з техніко-економічним 

обгрунтуванням енергоощадних заходів у бюджетних установах та житлово-
комунальному господарстві міста; 

відсутність централізованої роботи в напрямку енергозбереження; 
відсутність у місті бази цільових проектів з енергозбереження та брак 

коштів на розробку проектно-кошторисної документації; 
низький рівень залучення позабюджетних інвестицій для впровадження 

енергоощадних та енергоефективних заходів; 
неповне оснащення бюджетних установ та житлового фонду міста 

засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв; 
недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії паливно-

енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, в житлово-комунальному 
господарстві, в побуті тощо; 



 

 

відсутність наукового обґрунтування прийняття управлінських рішень 
місцевими органами щодо пріоритетності розподілу енерго-економічних 
ресурсів для бюджетної сфери; 

відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб до 
впровадження та реалізації заходів з енергозбереження; 

 

ІV. Мета Програми 
 

Метою Програми є зменшення енергоспоживання  територіальною 
громадою міста шляхом економного використання невідновних 
енергоресурсів (енергозбереження) та ефективне використання енергії, 
націлене на скорочення витрат у процесі генерування, передачі та споживання 
(енергоефективність). 

 

V. Завдання Програми та відповідальні за їх виконання 
 

№ з/п Завдання Відповідальні 
1 2 3 
1 Впровадження системи 

енергетичного менеджменту 
(починаючи з бюджетної 
сфери) 

  Управління економіки КМР, 
управління освіти КМР, управління 
охорони здоров’я КМР, відділ 
культури і туризму КМР, відділ 
фізичної культури та спорту КМР, 
Центр з енергозбереження, 
енергоменеджменту і консалтингу 
КНТУ 

2 Розробка нової схеми 
теплопостачання міста 

Головне управління житлово-
комунального господарства 

3 Проведення енергоефективної 
модернізації житлово-
комунальної інфраструктури 

Головне управління житлово-
комунального господарства, ЖЕО, 
ОСББ, ОЖБК, Центр з 
енергозбереження, 
енергоменеджменту і консалтингу 
КНТУ 

4 Впровадження новітніх 
енергоефективних та 
енергоощадних технологій 

Управління економіки КМР, Головне 
управління житлово-комунального 
господарства, управління освіти 
КМР, управління охорони здоров’я 
КМР, відділ культури і туризму КМР, 
відділ фізичної культури та спорту 
КМР, відділ сім’ ї та молоді, 
управління розвитку транспорту та 
зв’язку, управління капітального 
будівництва,         комунальні         та  



 

 

1 2 3 
  промислові підприємства міста, 

Центр з енергозбереження, 
енергоменеджменту і консалтингу 
КНТУ 

5 
 
 

Оптимізація структури 
енергетичного балансу міста, 
зокрема забезпечення 
зменшення частки природного 
газу, заміна його іншими 
видами енергетичних ресурсів, 
насамперед отриманими з 
альтернативних джерел енергії 

Головне управління житлово-
комунального господарства,  
управління освіти КМР, управління 
охорони здоров’я КМР, відділ 
культури і туризму КМР, відділ 
фізичної культури та спорту КМР, 
відділ сім’ ї та молоді, управління 
капітального будівництва, 
комунальні та промислові 
підприємства міста, ДП 
«Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ 
УНГА», Центр з енергозбереження, 
енергоменеджменту і консалтингу 
КНТУ 

6 Популяризація енергоощадних 
заходів 

Управління економіки КМР, Головне 
управління житлово-комунального 
господарства,  управління освіти 
КМР, управління охорони здоров’я 
КМР, відділ культури і туризму КМР, 
відділ фізичної культури та спорту 
КМР, відділ сім’ ї та молоді, 
управління розвитку транспорту та 
зв’язку, управління капітального 
будівництва, комунальні та 
промислові підприємства міста, ДП 
«Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ 
УНГА», КП «Теплоенергетик», 
Центр з енергозбереження, 
енергоменеджменту і консалтингу 
КНТУ 

7 Створення умов для залучення 
фінансових ресурсів, 
необхідних для оновлення та 
модернізації виробничих 
фондів 

Управління економіки КМР, Головне 
управління житлово-комунального 
господарства 



 

 

1 2 3 
8 Формування у громади міста 

свідомого ставлення до 
енергоощадливості та 
необхідності підвищення 
енергоефективності 

Управління економіки КМР, Головне 
управління житлово-комунального 
господарства, управління освіти 
КМР, управління охорони здоров’я 
КМР, відділ культури і туризму КМР, 
відділ фізичної культури та спорту 
КМР, відділ сім’ ї та молоді, 
управління розвитку транспорту та 
зв’язку, управління капітального 
будівництва, комунальні та 
промислові підприємства міста, ДП 
«Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ 
УНГА», КП «Теплоенергетик», 
Центр з енергозбереження, 
енергоменеджменту і консалтингу 
КНТУ 

9 Організація навчання  та 
підвищення рівня 
компетентності працівників 
бюджетних установ та 
комунальних підприємств з 
питань енергозбереження 

Управління економіки КМР, Центр з 
енергозбереження, 
енергоменеджменту і консалтингу 
КНТУ, Держенергонагляд 

10 Підвищення якості надання 
комунальних послуг, 
забезпечення потреб та 
комфорту споживачів 

Головне управління житлово-
комунального господарства, ДП 
«Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ 
УНГА», КП «Теплоенергетик», ВАТ 
«Кіровоградгаз», ПАТ «Обленерго», 
Обласне комунальне виробниче 
підприємство «Дніпро-Кіровоград»  

11 Забезпечення повних 
розрахунків за спожиті 
енергоносії та скорочення 
витрат міського бюджету на ці 
цілі 

Виконавчі органи Кіровоградської 
міської ради та комунальні 
підприємства міста 

12 Посилення контролю за 
станом охорони зелених 
насаджень 

Сектор екології та природоохоронної 
діяльності управління земельних 
відносин та охорони навколишнього 
природного середовища 
Кіровоградської міської ради 



 

 

1 2 3 
13 Проведення енергетичних 

аудитів як головної умови для 
розробки проектно-
кошторисної документації.  

Управління капітального 
будівництва, Головне управління 
житлово-комунального господарства 
та комунальні підприємства міста, 
Центр з енергозбереження, 
енергоменеджменту і консалтингу 
КНТУ 

14 
 

Розробка Плану дій сталого 
енергетичного розвитку        
м. Кіровограда до 2020 року 

Управління економіки КМР, Головне 
управління житлово-комунального 
господарства,  управління освіти 
КМР, управління охорони здоров’я 
КМР, відділ культури і туризму КМР, 
відділ фізичної культури та спорту 
КМР, відділ сім’ ї та молоді, 
управління розвитку транспорту та 
зв’язку, управління капітального 
будівництва, фінансове управліняя 
КМР, комунальні підприємства міста, 
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ 
УНГА», ВАТ «Кіровоградгаз», ПАТ 
«Обленерго», Обласне комунальне 
виробниче підприємство «Дніпро-
Кіровоград» 

15 Розроблення систем 
комплексного використання 
традиційних та 
альтернативних джерел 
електричної і теплової енергій 
для споживачів, віддалених від 
енергосистеми 

Центр з енергозбереження, 
енергоменеджменту і консалтингу 
КНТУ, Головне управління житлово-
комунального господарства КМР  

16 Дослідження режимів роботи 
котелень на альтернативних 
видах палива (пелети, брикети 
тощо) в умовах нестабільності 
якості сировини та 
нерівномірності теплового 
навантаження 

Центр з енергозбереження, 
енергоменеджменту і консалтингу 
КНТУ, 
Головне управління житлово-
комунального господарства КМР 

17 Наукове прогнозування потреб 
в паливно-енергетичних та  

Центр з енергозбереження, 
енергоменеджменту і консалтингу  



 

 

1 2 3 
 інших ресурсах КНТУ,Головне управління житлово-

комунального господарства КМР 
18 Оптимізація режимів роботи 

електричних мереж 
Центр з енергозбереження, 
енергоменеджменту і консалтингу 
КНТУ, ПАТ «Кіровоградобленерго», 
Головне управління житлово-
комунального господарства КМР 

 

VI. Заходи по реалізації Програми 
 

Комплекс заходів з енергозбереження та енергоефективності, які 
планується впровадити у м. Кіровограді у 2015 році, сформований на базі 
пропозицій підприємств житлово-комунального господарства, установ та 
організацій бюджетної сфери, виконавчих органів Кіровоградської міської 
ради та підприємств міста, виконання яких дасть можливість залучити 
заощаджені за рахунок цього кошти як міського бюджету, так і коштів 
підприємств на покращення стану міського господарства, його модернізацію і 
розвиток, підвищення надійності та якості енергопостачання, покращення 
якості надання комунальних послуг для населення і соціально-побутових умов 
мешканців міста (додаються).  

Заходами передбачається: 
проведення санації будівель (зменшення теплових втрат в будівлях за 

рахунок утеплення фасадів будинків, вхідних дверей, вікон та ін. ); 
встановлення приладів обліку теплової енергії; 
модернізація систем опалення в закладах бюджетної сфери; 
проведення попередніх та комплексних енергоаудитів; 
зниження витрат природного газу для виробництва теплової енергії,  

шляхом подальшого удосконалення системи генерування, транспортування та 
розподілу теплової та електричної енергії; 

проведення роз’яснювальної роботи серед працівників виконавчих 
органів, населення та підприємств міста щодо необхідності впровадження 
заходів у сфері енергозбереження та енергоефективності; 

проведення щорічних Днів енергії для розповсюдження політики 
ефективного використання енергоресурсів та впровадження 
енергозберігаючих заходів серед усіх верств населення. 

 

VI І. Очікувані результати, ефективність Програми 
 

Позитивний ефект очікується отримати від реалізації всіх поставлених 
завдань і заходів Програми, які в основному передбачають: 

1) створення ефективної системи енергоменеджменту для управління 
енергозбереженням, моніторингу та контролю за споживанням паливно-
енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної та комунальної сфер; 

2) зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів 
установами, організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету; 



 

 

3) проведення модернізації об’єктів комунального господарства, 
впровадження новітніх енергоефективних технологій; 

4) економію коштів міського бюджету; 
5) залучення коштів міського, обласного бюджетів та грантових коштів 

на реалізацію проектів та заходів з енергозбереження; 
6) застосування механізму відновлювального фінансування 

енергозберігаючих заходів. 
 

VII І. Обсяги та джерела фінансування, організація, здійснення 
моніторингу та узагальнення результатів виконання Програми 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 82, 706 млн. грн, у 
тому числі: 13, 074 млн. грн – за рахунок місцевого бюджету; 69, 632 млн. грн 
– за рахунок інших джерел. 

Обсяг фінансування Програми визначається під час формування 
міського бюджету у межах видатків, передбачених головному розпорядникові 
бюджетних коштів. 

Виконавчі органи  Кіровоградської міської ради, підприємства, установи 
та організації, відповідальні за здійснення запланованих заходів, забезпечують 
їх реалізацію в повному обсязі та у визначені строки і щоквартально до                         
10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують управління 
економіки Кіровоградської міської ради про хід їх виконання. 

 
 
 

 
Начальник управління економіки                                                        О.Осауленко



 
Додаток 
до Програми енергозбереження 
та енергоефективності 
м. Кіровограда на 2015 рік 

 

Перелік заходів з енергозбереження та енергоефективності,  які планується впровадити 
по м. Кіровограду у 2015 році 

Вартість розробки і 
впровадження 

енергозберігаючих 
технологій та 

джерела 
фінансування 

Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів 

у тому числі 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Місце 
впровадження 

тис.грн. код 
джерела 
фінан-

сування* 

Вартість 
зеконом-
лених 

паливно-
енерге-
тичних 
ресурсів, 
тис.грн. 

Всього 
зеконом-
лено 

тис.тонн 
умов-
ного 
палива 

Природ

-ний 
газ, 

млн.м
3 

Нафта, 
нафто-
про-
дукти, 
тис.тон

н 

Вугілля, 
тис.тон

н 

Електро

-енергія, 
млн.кВт

-год 

Тепло-
енергія, 
тис. 
Гкал 

Інші 
види 

палива, 
тис.тон
н умов-
ного 
палива 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Створення міської системи енергетичного менеджменту та моніторингу енерговикористання 

1 Розробка 
програмного 
забезпечення для  
моніторингу 
споживання 
енергоресурсів 
(програмний 
продукт «Енерго-
план») 

Об’єкти 
управління освіти, 
об’єкти охорони 
здоров’я,  об’єкти 
спорту, культури 
та соціального 

захисту 

35,0 2         



 
 

 

Всього по галузі: 35,0          
Управління освіти 

1 Теплосанація КЗ «Навчально-
виховне 

об’єднання – 
«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ 
ступенів № 31 з 
гімназійними 
класами, центр 

дитячої та 
юнацької 
творчості 
«Сузір’я» 

Кіровоградської 
міської ради 
м.Кіровоград, 

 вул. Попова, 11а 

737,1 2 95,0 11,18     0,065  

2 Ремонт системи 
опалення  

Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів №4 

Кіровоградської 
міської ради 
м.Кіровоград,  

вул. Калініна, 38 

150,0 2 20,0 2,408     0,014  

3 Встановлення 250 
енергозберігаючи

х вікон 

575,0 3; 5 52,0 6,192     0,036  

4 Встановлення  
лічильників 
обліку теплової 
енергії в 10 

Заклади освіти 

250,0 2 113,9 13,51     0,078  



 
 

 

закладах 
5 Заміна ламп 

розжарювання на 
енергоефективні 
лампи, 100 шт. 

3,8 3 2,7 0,65    0,002   

Всього по галузі: 1715,9  283,6 33,94    0,002 0,193  
Охорона здоров’я  

1 Встановлення  
енергозберігаючи

х вікон та дверей 

Лікувально-
профілактичні 

заклади 
комунальної 

власності міста 

88,0 2 25,9 3,096     0,018  

2 Заміна 
традиційних 
освітлювальних 
приладів на 
сучасні 
енергозберігаючі 

Лікувально-
профілактичні 

заклади 
комунальної 

власності міста 

7,7 2;3 22,9 4,68    0,014   

3 Проведення 
санації будівель 
закладів охорони 
здоров’я (заміна 
та ремонт 
інженерних 
мереж, утеплення 
та ін.) 

Лікувально-
профілактичні 

заклади 
комунальної 

власності міста 

43,4 3 28,8 3,440     0,020  

4 Переведення 
закладів охорони 
здоров’я на 
альтернативні 
види палива 

Лікувально-
профілактичні 

заклади 
комунальної 

власності міста 

1500,0 5 1600 430,0 0,405      

Всього по галузі: 1639,1  1677,6 441,22    0,014 2,54  



 
 

 

Спорт 
1 Капітальний 

ремонт системи 
теплопостачання  

КЗ «Комплексна 
дитячо-юнацька 
спортивна школа 

№ 3 
Кіровоградської 
міської ради»: 
стрілецький тир 
(м.Кіровоград,  

вул. Ушакова,    3-
б)  та 

адміністратив-ний 
корпус 

(вул.Віктора 
Чміленка, 31) 

620 2 23,3 2,76     0,015  

2 Капітальний 
ремонт 
адміністративного 
корпусу   

КЗ «Комплексна 
дитячо-юнацька 
спортивна школа 
№ 2 
Кіровоградської 
міської ради»  

м.Кіровоград,  
вул. Курганна,  

64 

370,0 2 0,9 0,086     0,0005  

Всього по галузі: 990,0  24,2 2,846     0,0155  
Культура  

1 Заміна вікон на 
енергозберігаючі 

Бібліотека-філія 
№ 5 міської 
централізованої 
бібліотечної 
системи 

24,0 2 1,8 0,24     0,0014  

2 Встановлення 
енергозберігаючих 

Заклади культури 2,0 3 0,08 16,25    0,05   



 
 

 

ламп 
Всього по галузі: 26,0  1,88 16,49    0,05 0,0014  

Соціальний захист  
1 Заміна ламп 

розжарування на 
енергозберігаючі  

Дитячо-юнацькі 
клуби за місцем 
проживання 

2,0 2 0,7 0,137    0,00042   

Всього по галузі: 2,0  0,7 0,137    0,00042   
Комунальне господарство 

ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» 
1 Режимне 

налагодження 15 
котлів 

Котельні: 
вул. Миру, 8- 1 
шт., 
вул. Хабаровська, 
5 – 3 шт., 
сел. Гірниче – 8 
шт., 
Центральна – 1 
шт., 
вул. Родимцева – 
2 шт.  

300,0 3 68,7 0,039 0,032   0,09   

2 Хімічна та 
механічна очистка 
котлів – 52 од. 

Котельні теплових 
районів 

250,0 3 299 0,167 0,140   0,039   

3 Ремонт та 
модернізація 
застарілих та 
аварійних діялнок 
теплових мереж 
1,0 км 

Теплові мережі 
теплових районів  

1000,0 3 35,5 0,019 0,016   0,005   

4 Оновлення та 
ремонт 
теплоізоляції та 

Котельні, теплові 
мережі, ЦТП 
теплових районів 

105,0 3 92,1 0,051 0,043   0,012   



 
 

 

ємкостей – 500 м² 
5 Упорядкуваання 

потужностей 
елктродвигунів 
насосів 

Котельні по  
вул. Башкирській, 
3-в та по вул. 
Глинки, 1-б  

100,0 3 174,9 0,017 -   0,141   

6 Виконання 
поточного 
ремонту теплових 
мереж та їх 
налагодження 

Теплові мережі 
районів 

200,0 3 230,3 0,133 0,112   0,024   

7 Встановлення 
конденсаторних 
установок  

Котельні по 
вулицях 
Хабаровській, 
Салганні піски, 
Яновського, 58 

150,0 3 4,4 0,0004    0,036   

8 Модернізація 
конденсаторних 
установок з 
автоматизацією 
процесу 
компенсації 
реактивної 
потужності 

Котельні по 
вул.Глинки, 
мікрорайону 
«Шкільний», вул. 
Шатило,  
Південно-західна 
котельня 
(просп. 
Промисловий,8) 

300,0 3 23,7 0,002 -   0,019   

9 Заміна ламп 
розжарювання на 
компактні 
люмінісцентні, 
енергозберігаючі 
лампи (290 шт.) 

Котельні та база 
підприємства  

8,4 3 61,7 0,006 -   0,050   

10 Реконструкція 
котельні по вул. 

Котельня по  
вул. Волкова, 5 

5000,0 3 399,9 0,213 0,177   0,067   



 
 

 

Волкова, 5 з 
встановленням 4-
ох котлів 
загальною 
потужністю 12,6 
МВт 

11 Реконструкція 
котельні Дитячої 
обласної лікарні 
№ 1 з 
встановленням 2-х 
котлів загальною 
потужністю 2,65 
МВт 

Котельня Дитячої 
обласної лікарні 
по  
вул. 
Преображенській,
79/35 

2000,0 3 154,1 0,081 0,067   0,028   

Всього по галузі: 9413,4  1544,3 0,728 
 

0,587   0,511   

КП «Теплоенергетик» (вул. Енергетиків,20) 
1 Капітальний 

ремонт теплової 
мережі від ТК 9 до 
ТК 9а по  
вул. Чигиринській 

теплові мережі  
вул. Чигиринської 

2 700,95 3 387,656 0,034 0,03      

2 Капітальний 
ремонт теплової 
мережі від ТК 14 
до ТК 17-а по вул. 
Мєдведєва 

теплові мережі  
вул. Мєдведєва  

4 985,8 3 621,782 0,03 0,026      

3 Капітальний 
ремонт теплової 
енергії від  
ТК 30 до ТК 34 по  
вул. В’ячеслава 

теплові мережі по  
вул. В’ячеслава 
Чорновола 

2 798,5 3 448,64 0,06 0,052      



 
 

 

Чорновола 
4 Проведення 

режимно-
налагоджувальних 
робіт на котлі  
ТП-35/50 ст. № 6 

котел  
ТП-35/50 ст. № 6 

65,0 3 3216,3 0,563 0,486      

5 

Реконструкція 
магістральних 
теплових мереж 
по вул Гагаріна 
від ТК 42 до ТК 
43а/8 з заміною на 
попередньо 
ізольовані 

м. Кіровоград 8182,9 1,2 1094,4 0,072 0,062   0,045 0,482  

6 

Реконструкція 
теплових мереж 
від ТЕЦ до вулиці 
Київської 
(коригування 

м. Кіровоград 12982,2 1,2 1039,1 0,072 0,062   0,045 0,481  

7 

Модернізація 
системи опалення 
з переводом 
теплових пунктів з 
незалежної 
системи опалення 
на залежну 
(виключаються з 
роботи 5 
електронасосів 
потужністю 59 
кВт) 

м. Кіровоград 9,5 3 440,43 89,6    0,262   

Всього по галузі: 31724,8  7248,308 90,431 0,718   0,352 0,963  



 
 

 

5 
КП «Ритуальна служба – спецкомбінат комунально-побутового обслуговування» 

1 Використання 
деревовідходів 
(біомаси) як 
палива для 
опалення 
твердопаливним 
котлом Ardent-100 
гаражу 
підприємства 

м. Кіровоград 
вул. Панфіловців, 
18 (гараж) 

0,105 3 24,1 0,004 0,0033      

Всього по галузі: 0,105  24,1 0,004 0,0033      
КП «Кіровоград – Благоустрій» Кіровоградської міської ради» 

1 Заміна старих 
вікон 
адміністративного 
приміщення 
підприємства на 
пластикові (16 
вікон) 

м. Кіровоград 
вул. Садова, 88-б 
(адмінприміщення

) 

45,0 3 11,6 1,376 - - - - 0,008 - 

2 Утеплення стін 
адміністративного 
приміщення (300 
м³) 

м. Кіровоград 
вул. Садова, 88-б 
(адмінприміщення

) 

90,0 5 41,2 4,88 - - - - 0,028 - 

3 Заміна покрівлі 
центральної 
оранжереї на 
сучасну 
полікарбонатну  
(360 м³) 

м. Кіровоград 
вул. Садова, 88-б 
(центральна 
оранжерея) 

340,0 3    48,4 5,74 - - - - 0,033 - 

Всього по галузі: 475,0  101,2 11,996     0,069  
КП «Кіровоград-Універсал 2005» 



 
 

 

1 Заміна ламп 
розжарювання на 
сучасні 
енергозберігаючі 
та дотримання 
лімітів 
природного газу 

м. Кіровоград 
вул. 50 років 
Жовтня, 5-а 

0,5 3 0,948 0,195 - - - 0,0006 - - 

Всього по галузі: 0,5  0,948 0,195    0,0006   
ККПЄЗО «Міськсвітло» 

1 Придбання та 
встановлення 
системи 
управління 
мережами 
зовнішнього 
освітлення  

м. Кіроовоград 300,0 2 79,4 - - - - 0,09 - - 

2 Провести ревізію 
та ремонт системи  
електропостачанн

я адмінбудівлі та 
виробничих 
приміщень 

База 
підприємства 

1,5 3 7,9 - - - - 0,005 - - 

Всього по галузі: 301,5  87,3     0,095   
Промисловий сектор 
ПАТ «Кіровоградолія» 

1 Контроль 
дотримання 
режимних карт у 
роботі котлів 

ТЕЦ - 3  0,815     5,7  

2 Ізоляція 
трубопроводів з 
температурою 

ТЕЦ, виробничі 
підрозділи 

40,0 3  0,005     0,035  



 
 

 

поверхні 45ºС і 
вище 

3 Додержання 
нормативно-
технічних 
показників роботи 
турбогенератора 

ТЕЦ - 3 21,0 1080,0    9,0   

4 Установка 
частотних 
перетворювачів 

виробничі 
підрозділи 

60,0 3 5,1 0,0005    0,0044   

Всього по галузі: 100,0  26,1 1080,82    9,0044 5,735  
Підприємство Кіровоградської ВК (№6) 

1 Установка котлів 
на альтернативних 
видах палива  
(3,5 МВт) 

Котельня 
установи 

2200,0 1 920 0,264 0,230      

Всього по галузі: 2200,0  920,0 0,264 0,230      
ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» 

1 Теплоізоляція 
зовнішніх 
тепломереж 

Територія 
підприємства 

10,8 3 1,2 0,142     0,0008  

2 Встановлення 
енергозберігаючи

х вікон 

Адміністративне 
приміщення 

13,8 3 5,8 0,688     0,004  

3 Заміна ламп 
розжарювання на 
ртутні та 
енергозберігаючі 

Адміністративне 
приміщення, 
Шостаківське хпп, 
млинцех,елеватор 

6,4 3 1,58 0,325    0,001   

4 Заміна мало 
навантажених 
ел.двигунів на 
менш потужні 

Млинцех, 
елеватор 

- 3 4,74 0,975    0,003   



 
 

 

Всього по галузі: 31,0  13,32 2,13    0,004 0,0048  
ПАТ «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» 

1 Заміна 
люмінесцентних 
ламп та ПРА 
потужністю 80 Вт 
на лампи та ПРА 
потужністю 58 Вт 

Виробничі цеха 80,0 4 27,8 5,72    0,0176   

2 Встановлення 
світлодіодних 
ламп замість ламп 
розжарювання 

Адміністративні 
та допоміжні 
будівлі 

20,0 4 11,4 2,34    0,0072   

Всього по галузі: 100,0  39,2 8,06    0,0248   
ТОВ «КІЗ «ЛЕЗО» 

1 Заміна ламп ДРЛ 
40 

ТОВ «КІЗ «ЛЕЗО» 19,4 3 11,5 2,93    0,009   

2 Впровадження у 
виробництво 
комплексу по 
охолодженню 
установок ТВЧ 

ТОВ «КІЗ «ЛЕЗО» 40,0 3 60,0 16,25    0,05   

3 Встановлення 
сенсорів руху 

ТОВ «КІЗ «ЛЕЗО» 1,0 3 2,0 0,325    0,001   

Всього по галузі: 60,4  73,5 19,505    0,06   
ПАТ «Гідросила» 

1 Реконструкція 
покрівлі МСК-1 

ПАТ «Гідросила» 
МСК-1 

2000 3 147,0 0,026 0,023      

2 Модернізація 
системи 
оперування 
насосами 

ПАТ «Гідросила» 
Насосна станція 
 

50,0 3 180,0 37,0    0,113   

3 Режимна наладка ПАТ «Гідросила» 120,0 3 310,0 0,08 0,07      



 
 

 

водогрійних 
котлів КСВ-3,15 

котельня 

4 Заміна 
світильників на 
більш економічні 

ПАТ «Гідросила» 
АБК-2 

60,0 3 6,0 1,95    0,006   

5 Заміна ПГУ на 
більш 
високотехнологічн

е обладнання ПУ 
4000- 4 шт. 

ПАТ «Гідросила» 
МСК-2 

200,0 3 70,0 22,75    0,07   

6 Встановлення 
низьковольтних 
конденсаторних 
батарей для 
зниження затрат 
на оплату 
реактивної енергії 

ПАТ «Гідросила» 
 

200,0 3 80,0 16,45    0,05   

7 Часткове 
виконання ізоляції 
трубопроводів 
системи опалення 

ПАТ «Гідросила» 
 

30,0 3 18,5 5,5     0,032  

8 Скорочення 
гарячих простоїв 
плавильно-
роздаточних печей 
«FBFG» 

ПАТ «Гідросила» 
Ливарний цех 

-   0,0514 0,048      

Всього по галузі: 2660,0  811,5 83,807 0,141   0,239 0,032  
ПАТ «Кіровоградобленерго» 

1 Відключення 
трансформаторів 
35-150 кВ у 
режимах малих 

ПС-35 кВ, 
ПС-150 кВ, 
ПС-10-6 кВ 

10,0 3 323,076 0,339    0,965   



 
 

 

навантажень та 
відключення 
трансформаторів 
ПС-35/10-6 кВ з 
сезонним 
навантаженням 

2 Вирівнювання 
навантажень в 
електромережах 
0,4 кВ 

Електромережі  
0,4 кВ 

6,0 3 20,077 0,021    0,060   

3 Заміна 
відгалужень до 
вводів в будівлі 

Електромережі  
0,4 кВ 

370,0 3 6,521 0,007    0,019   

4 Заміна проводів 
ПЛ-0,4-10 кВ на 
проводи більшого 
перетину 

Електромережі  
0,4 кВ 

370,0 3 100,435 0,105    0,300   

5 Зниження витрат 
на власні потреби 
ПС 35-150 кВ 

ПС-35 кВ,  
ПС-150 кВ 

10,0 3 436,353 0,458    1,304   

6 Виконання 
графіків огляду 
ТП і організація 
оперативного 
усунення нагріву 
контактних 
з’єднань 

Електромережі - 3 3,378 0,004    0,010   

7 Перемонтаж 
з’єднань 
кабельних виводів 
ТП з лінійними 
проводами 

Електромережі 10,0 3 13,028 0,014    0,039   



 
 

 

8 Усунення 
неякісних 
з’єднань дротів 
ліній 

Електромережі  
0,4 кВ 

10,0 3 15,244 0,016    0,046   

9 Заміна 
однофазних та 
трифазних 
індукційних 
лічильників на 
електронні з 
винесенням у 
спеціальні 
контейнери 

Електромережі 1910,9 3 13,699 0,014    0,041   

10 Заміна 
лічильників класу 
точності 2,5 на 
лічильники 
електронні 
однофазні 

Електромережі 4834,9 3 101,728 0,107    0,304   

11 Будівництво 
розвантажувальни

х КТП з 
будівництвом 
відрізків ПЛ-0,4 
кВ на ПЛ-10 кВ 
для переключення  
електромереж 

Електромережі 1438,2 3 51,535 0,054    0,154   

Всього по галузі: 8970,0  1085,074 1,139    3,242   
ВАТ «Кіровоградгаз» 

1 Впровадження 
високоефективних 
станцій катодного 

м.Кіровоград 90,48 3 4,518 0,0011    0,342   



 
 

 

захисту 
2 Впровадження 

високоефективно-
го газового 
обладнання з 
підвищеним ККД 

м.Кіровоград 31193,4 4 329,967 0,3515 0,303      

3 Встановлення 
лічильників 
споживання 
природного газу  

м.Кіровоград 12220,0 4 1023,660 1,0904 0,94      

4 Впровадження 
енергозберігаючо-
го зварювального 
обладнання 

м.Кіровоград 66,0 4 0,1069 0,00885  0,00594     

5 Впровадження 
приладу 
освітлення 
економії 
електричної 
енергії при 
споживанні для 
освітлення «День-
Ніч» 

м.Кіровоград 0,4 3 1,4004     1,06   

6 Модернізація 
системи 
освітлення (заміна 
ламп 
розжарювання на 
люмінісцентні) 

м.Кіровоград 3,92 3 1,749 0,0004    1,324   

7 Підвищення 
ефективності 
експлуатації 

м.Кіровоград 198,4 3 1,572 0,00039    1,19   



 
 

 

катодного захисту 
газових мереж 

Всього по галузі: 43772,6  1362,97 1,4526 1,243 0,00594  3,916   

* 1- державний бюджет; 2 – міський бюджет; 3- власні кошти підприємства; 4- кредити, гранти, позики; 5- інші 
 
 
Начальник управління економіки                        О.Осауленко 
 


