
ШАНОВНІ ХЕРСОНЦІ ТА ВСЯ ГРОМАДА ХЕРСОНЩИНИ! 

Знайомтесь з тим, як влада має сприяти впровадженню новітніх 

зелених технологій (технологій відновлюваної енергетики)  

та SMART- технологій в наших містах, селах та на виробництві. 

 

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

         Про енергозбереження 
                1 липня 1994 року  

                N 74/94-ВР  

           https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80  

 (витяг) 

У цьому Законі вживаються такі поняття:  

     "енергозбереження"  -  діяльність  (організаційна,   наукова, практична,  

інформаційна),  яка    спрямована    на    раціональне використання та  економне  

витрачання  первинної  та  перетвореної енергії  і  природних  енергетичних  ресурсів   

в    національному господарстві  і  яка  реалізується  з  використанням    технічних, 

економічних та правових методів; 

Стаття 3. Основні принципи державної політики енергозбереження  

     Основними   принципами    державної    політики    у    сфері енергозбереження є:  

     а) створення   державою   економічних   і    правових    умов заінтересованості 

в енергозбереженні юридичних та фізичних осіб;  

     д) створення    енергозберігаючої   структури   матеріального виробництва  на  

основі  комплексного вирішення питань економії та енергозбереження  з урахуванням   

екологічних  вимог,  широкого впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;  

     е)  обов'язковість  державної  експертизи з енергозбереження;  

     є) популяризація  економічних,  екологічних   та   соціальних переваг 

енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері;  

     л)  стимулювання  здійснення  заходів з енергоефективності та енергозбереження,    

у    тому    числі   через   програми   Фонду енергоефективності. 

Стаття 6. Державні цільові та інші програми енергозбереження  

     Для проведення ефективної цілеспрямованої діяльності  держави щодо організації  

та  координації  дій  у  сфері  енергозбереження розробляються   та   приймаються  

державні  цільові,  регіональні, місцеві  та  інші  програми.   

Стаття 8. Наукові дослідження  

     Держава  забезпечує  умови  для   проведення    систематичних комплексних  

досліджень  у  сфері  енергозбереження  для  розробки наукових основ створення  

новітніх  енергозберігаючих  процесів  і технологій. 

Стаття 16. Стимулювання енергозбереження  

     Стимулювання енергозбереження здійснюється шляхом:  

     а)  надання  податкових  пільг  підприємствам  -   виробникам енергозберігаючого  

обладнання,  техніки  і  матеріалів,   засобів вимірювання, контролю та управління 

витратами паливно-енергетичних ресурсів,  виробникам обладнання для використання 

нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80


    

                       Положення про  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва 

   та житлово-комунального господарства України 
                           Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  

                                    від 30 квітня 2014 р. № 197 
                   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF  

(витяг) 

3. Основними завданнями Мінрегіону є: 

2) забезпечення формування державної політики у сфері архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального 

господарства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива; 

4. Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань: 

1) визначає пріоритетні напрями розвитку відповідних сфер; 

2) затверджує: 

- програми підвищення енергоефективності у будівельній галузі; кваліфікаційні 

вимоги до виконавців робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури; 

- нормативно-правові акти з питань архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 

11) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо: 

забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, збільшення частки відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива в енергетичному балансі України; 

19) розробляє та координує програми підвищення енергоефективності та 

енергозбереження в житлово-комунальному господарстві. 

 

    

Положення про Департамент житлово-комунального 

  господарства та паливно-енергетичного комплексу  

       Херсонської обласної державної адміністрації 
                 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                      ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

                   23.04.2018 № 347 

 (витяг) 

6. Відповідно до наданих повноважень Департамент виконує такі завдання: 

7) організовує виконання державних програм, бере участь у розробленні та 

реалізації місцевих, регіональних програм розвитку у сфері житлово- 

комунального господарства, теплопостачання та енергозбереження, надає 

пропозиції до проектів регіональних програм соціально-економічного розвитку 

області щодо поліпшення комунального обслуговування населення, 

благоустрою населених пунктів та енергозбереження; 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF


    

             Положення про Департамент  

    будівництва та розвитку інфраструктури 

Херсонської обласної державної адміністрації 
         РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

          №292  від 16.04.2018  

 (витяг) 

6. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі 

завдання: 

6.2. У галузі будівництва: 

6) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, 

запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних 

показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження 

екологічно безпечних технологій; 

 

    

                       Положення про  

   Департамент агропромислового розвитку  

Херсонської обласної державної адміністрації 
         РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

          №680  від 04.09.2016  
(витяг) 

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 

5.12. Забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання 

біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел 

енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового 

виробництва 

 

    

           РОЗУМНЕ МІСТО (SMART CITY) 
                                         

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%

D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%

D0%BE   

Розумне місто (англ. Smart City) — це ефективна інтеграція фізичних, цифрових і 

людських систем в штучному середовищі заради сталого, благополучного і всебічного 

майбутнього для громадян".Так визначення надано Британським інститутом 

стандартів (BSI). 

Розумне місто – це єдина система, в якій органічно взаємопов'язані міські 

комунікації, інформаційні технології передачі даних та пристрої IОT (інтернет речей). 

Мета та завдання "розумного міста" 

Мета створення "розумного міста" – покращення та спрощення управління містом, 

благоустрій міського середовища, забезпечення безпеки та підвищення якості життя 

жителів міста. 

Сучасні інформаційні технології виконують в "розумному місті" три важливі 

завдання: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97


 Забезпечують швидкі комунікаційні канали передачі інформації, 

 здійснюють збір та передачу необхідних даних службам управління міським 

господарством, 

 виконують роль засобу зворотного зв'язку між адміністрацією міста та його 

жителями. 

Важливим завданням "розумного міста" є забезпечення громадської безпеки. 

Застосування камер відеоспостереження і фотофіксації, засобів відеоаналізу, засобів 

зв'язку та комп'ютерних інформаційних технологій дає можливість забезпечити 

безпеку міському середовищу, комфортну для проживання. 

Система "розумного міста" функціонує за рахунок безперервної обробки та 

поновлення даних, що надходять з інформаційних каналів. 

"Розумне місто" здатне самостійно простежити за належним рухом транспорту і 

пішоходів, за ситуацією в громадських місцях, за лікарнями і школами. 

З точки зору безпеки, "розумне місто" повинно навчиться самостійно стежити не 

тільки за цим, але й за електромережами, газо- і водопостачанням, безпекою у 

транспорті, станом тепломереж і водостоків і т.п. 

Класифікація "розумних міст" 

Експерт у сфері урбаністики Білл Хатчінсон запропонував зрозумілу класифікацію 

розумних міст: версії 1.0, 2.0 і 3.0. 

 В "розумному місті" 1.0 немає загальної стратегії, автоматизація торкнулася 

окремих, не пов'язаних між собою компонентів. 

 У версії 2.0 ведеться об'єднання і взаємозв'язок раніше незалежних ініціатив та 

максимально великого числа різних джерел інформації. 

 Версія 3.0 передбачає, що об'єднання всіх компонентів завершено, а 

вся інфраструктура буквально просякнута інтелектуальними технологіями. 

Одним з небагатьох мегаполісів, що піднялися на такий рівень, став Сінгапур: навесні 

2019 року він очолив двадцятку кращих "розумних міст", рейтинг яких склали 

спільними зусиллями дослідницька компанія Juniper Research і Intel.Оцінювалося 4 

критерії: мобільність, якість охорони здоров'я, безпека життя і продуктивність. У всіх 

номінаціях Сінгапур став першим.. 

Український досвід 

Загальна ситуація в Україні така: населені пункти знаходяться на початку шляху до 

"розумному місту" версії 1.0. По всій Україні можна знайти приклади окремих 

проектів, які вписуються в концепцію "розумного міста". У столиці та великих містах 

контролюють споживання і оплачують комунальні платежі через "особисті" кабінети, 

в великих містах працює система пошуку маршрутів транспорту EasyWay. З сайту 

ініціативи Kyiv Smart City є дюжина посилань на сервіси з послугами та відомостями 

про міське господарство столиці України. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/Intel
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/EasyWay
https://uk.wikipedia.org/wiki/Kyiv_Smart_City

