Стан використання програми енергоефективності Голованівського
району на 2012-2015 роки
Голованівському районі на 2012-2015 роки розроблена
та
затверджена рішенням сесії районної ради від 13.07.2012 № 216.
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;
впровадження
та
реалізація
енергозберігаючих
і
енергоефективних технологій відповідно до пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності; підтримка інноваційної діяльності суб’єктів
господарювання в сфері енергозбереження та енергоефективності.
Основними завданнями Програми є:
•
проведення енергетичного аудиту (починаючи з бюджетної сфери);
•
впровадження системи енергетичного менеджменту (починаючи з
бюджетної сфери);
·
проведення енергоефективної модернізації житлово-комунальної
інфраструктури;
•
впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних
технологій;
•
послаблення техногенного впливу на навколишнє середовище;
•
стимулювання та популяризація енергоощадних заходів;
•
формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадливості та
необхідності підвищення енергоефективності;
•
підвищення якості надання комунальних послуг, забезпечення потреб
та комфорту споживачів;
•
заміна морально застарілого та фізично зношеного обладнання.
Забезпечення потреб споживачів енергоресурсами та їх ефективне
використання
суттєво
впливає
на
розвиток
економіки,
отже
енергозбереження повинно стати свого роду суспільною ідеологією.
В районі проводиться активна робота щодо впровадження заходів з
енергозбереження. Виробництво альтернативних видів джерел енергії
(пелети) здійснюють виробники ТОВ «Відродження» та ТОВ «РапсоДія».
Даними підприємствами придбано механізми гранулятори по
виготовленню пелетів із відходів (лушпиння) соняшника, даними
підприємствами за перше півріччя виготовлено 2293 т. пелетів.
В Голованівському районі погоджені графіки обмежень та аварійних
відключень на 2014-2015 рік. Розроблений та затверджений головою
Голованівської райдержадміністрації
енергетичний
паспорт,
щодо
споживання ПЕР бюджетними установами та організаціями всіх рівнів
району.

В сільському господарстві:АФ ТОВ „Хлібороб” впровадить облік
електроенергії лічильниками з таймерами для роздільного обліку
електроенергії за кошти підприємства. Енергоефективність (ПЕР у натур.
од)- 0,3 кВт.
ТОВ АПК «Розкішна» , та АФ ТОВ «Хлібороб»
- Заміна електроламп накалювання на люмінесцентні за кошти
підприємства;
- Для зменшення витрат палива закуплено та переконструйовано
машини для збільшення об’єму перевезень зернових культур;
- Реконструйовано зерносушарку для зменшення витрат палива та
збільшення продуктивності;
- Впроваджено лічильники витрат палива для раціонального його
використання.
Деякі з господарств придбали і встановили лічильники мотогодин для
контролю витрат палива.
Господарства використовують сучасну техніку, технології, що дозволяє
значно економити кошти, енергоносії, зменшувати енергозатрати.
Завершується заміна двигунів тракторів Т-150 Г і Т -150 К на двигуни ЯМЗ 236 для покращення роботи та значного зменшення витрат палива при роботі
цього транспорту.
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.
На
території
району проводиться
будівництво
3-х
міні
гідроелектростанцій ТОВ «Гідроенергоінвест» в селах Перегонівка,
Полонисте, Давидівка, потужністю 200 кВт кожної. Очікується створення 15ти робочих місць. Вартість проекту - більше 13 млн. грн..
Крім цього продовжується реконструкція гідроелектростанції
в
с. Лебединка завершення реконструкції планується до кінця 2015 року. На
даний час створено 2 робочих місця, планується 4. (Для виробництва
електроенергії з подальшою реалізацією на енергоринку
країни по
«зеленому» тарифу)
Крім цього за 2015 рік проведено такі заходи:
- Замінено вікна 4 шт. на енергоефективні в Перегонівському
будинку пристарілих на суму 10 тис.грн;
- Проведено оновлення і модернізація сільськогосподарських
агроформувань – 25961,1 тис.грн;
- Придбання техніки ДП «Голованівське ЛГ» за власні
кошти 196 тис.грн.;
- Ремонт центрального колектора водо каналізаційної мережі
за кошти місцевого бюджету на суму 14 тис.грн.;
- Реконструкція каналізаційного колектора смт.Побузьке -40
тис.грн. – місцевий бюджет;
- Заміна насоса на опалювальному котлі в дитячому садку

«Сонечко» - 5 тис.грн. спонсорські кошти смт Побузьке;
- Заміна дверей у Побузькій селищній раді - 8 тис.грн.
місцевий бюджет;
- Утеплення приміщення Побузької лікарні -100 тис.грн
місцевий бюджет;
- Побудовано водопровід до Люшнюватського ДНЗ
«Сонечко» протяжністю 220 м., придбано бойлер за спонсорські
кошти в сумі 10 тис.грн.;
- Придбано за спонсорські кошти енергозберігаючі лампи
для вуличного освітлення по Грузькій, Перегонівській сільській
раді;
- Встановлено булерьян у Вербівському сільському клубі
9,10 тис.грн;
- Виконано роботи КП «Аква Сервіс-07» в смт Побузьке з
ремонту самотічного колектора на суму 53,781 тис.грн. за кошти
місцевого бюджету;
- Проведено ремонт даху дитячого садка №1 смт Побузьке
за спонсорські кошти ТОВ «ПФК» на суму 38 тис.грн.;
Загалом завдяки впровадженню енергоефективних заходів в усіх
сферах суспільного виробництва в районі, як результат дало значне
скорочення та економію енергоресурсів.
Управлінням економічного розвитку, торгівлі промисловості,
інфраструктури та ЖКГ переглянута Програма енергоефективності
Голованівського району на 2012-2015 роки. Внесено до проекту зміни і
доповнення щодо основних завдань, а саме:
стимулювання населення до здійснення енергоощадних заходів;
економія бюджетними установами традиційних паливномастильних ресурсів за рахунок зменшення обсягу їх споживання та
використання відновлювальних джерел енергії;
залучення органами місцевого самоврядування інвестицій та
кредитних коштів для реалізації енергоефективних проектів.
В даній програмі переглянуто заходи по об’єктах та по джерелах
фінансування.
Щодо стимулювання ОСББ, то на території району знаходиться одне
ОСББ «ПРОМІНЬ», яке розміщене по вул. Кірова 9, дане приміщення ОСББ
отоплюється індивідуальними котлами.
Також повідомляємо, що інформаційна компанія з метою роз’яснення
населенню заходів, що вживаються Урядом з надання державної фінансової
підтримки приватним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних
будинків та житлово-будівельним кооперативам для здійснення заходів з
підвищення енергоефективності їх житлових будинків енергозбереження та
заміни газових котлів на котли, що використовують будь-які інші види
палива та енергії була розміщена на офіційному сайті Голованівської
районної адміністрації за адресою http://gl.kr-admin.gov.ua.

