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1. Кінцеві споживачі 

1.1. Будівлі житлового фонду  

На початок 2010 року житловий фонд, 

розташований на території Херсонської міської 

ради, складався з 51,9 тис. будинків, загальною 

площею 9 059,4 тис. м².  

Житловий фонд міської територіальної 

громади міста, станом на 01.01.2010 р., 

обслуговує 11 житлово-експлуатаційних 

організацій різних форм власності, з них 6 – 

комунальні підприємства (КП «Таврійський”, КП 

«Дніпровський», ЖЕК-1 Суворовського району, 

ЖКП ЖЕК-11, КП «Дніпровський –ХБК» КП 

«Центр») та 5 приватних (ТОВ «Шумен», ТОВ 

«Україна», ПП «Жилсервіс», ПП ВЖЦ 

«Аріадна», ПП «Жилтранс»). На 

обслуговуванні цих підприємств знаходиться 

923 житлових будинків комунальної власності. 

Опалювальна площа будівель, що знаходяться 

на балансі житлово-експлуатаційних 

організацій, становить 2 585, 15 тис. м². 

Більша частина будинків побудована в 

період 1950-1970 роки за часів Радянського 

союзу, що характеризуються значними 

втратами тепла через огороджувальні 

конструкції та потребують значної кількості 

тепла для обігріву приміщень. За даними 

енергетичного аудиту, питоме споживання ПЕР 

на опалення у житлових будівлях Херсону 

становить 120 кВт год/м2 в рік, що значно 

більше  в порівняні з середніми європейськими 

нормами та нормами ДБН. 

У рамках Проекту «Реформа міського 

теплозабезпечення» був проведений 

енергоаудиту 10 житлових будинків, дані 

аудиту про питоме споживання енергії на 

опалення будівлями наведено на рисунку 

1.1.1 

Питомі витрати енергії на опалення 

спожитої житловими будинками знаходиться в 

діапазоні 85-156 кВт·год/м² на рік, що значно 

перевищує сучасні європейські норми (15-45 

кВт·год/м²) та нормативне значення (48 

кВт·год/м²) відповідно до ДБН В.2.6-31:2006 

«Теплова ізоляція будівель» зі зміною №1. 

В ході енергетичних аудитів житлових 

будинків, було виявлено не достатній обігрів 

житлових приміщень.  В основному в 

приміщеннях будинках мікроклімат не 

задовільний. Внутрішня температур в 

опалювальній період коливається від 14-20 
0
С 

при нормативному параметрі 18 -22
0
С. 

Рисунок 1.1.1 Результати енергетичних 
аудитів житлових будинків 

 

Опалення та гаряче водопостачання 

будинків жилого фонду відбувається від 

централізованого та децентралізованого 

теплопостачання. Централізоване тепло-

постачання здійснюється від 3-х 

теплопостачальних підприємств: 

 МКП «Херсонтеплоенерго»; 

 ПАТ «Херсонська Теплоелектроцент-
раль»;  

 ПП «Херсонтеплогенерація». 

Розподіл  відпуску теплової енергії для 

населення в 2010 році наведено на рисунку 

1.1.2. 

Рисунок 1.1.2. Відпуску теплової енергії 

для населення від централізованого теплопо-

стачання в 2010 році 

 

Споживання теплової енегії житловими 

будинками на ГВП від централізованого 

теплопостачання складає 1 % від загального 

споживання теплової енергії від 

централізованого теплопостачання. 

На рисунку 1.1.3. приведена динаміка 

споживання теплової від централізованого 

теплопостачання. 
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Рисунок 1.1.3. Споживання теплової від 
централізованого теплопостачання 

 

Споживання теплової енергії на опалення за 

7 останніх років майже не змінилося. 

Коливання обсягів споживання по роках 

пов’язано із впливом кліматичного факторів на 

відпуск тепла з котелень. 

Витрати на оплату теплової енергії від 

централізованого теплопостачання та за газ 

приведені на рисунку 1.1.4. , 1.1.6 

Обсяги витрат на оплату ПЕР розраховані 

згідно з обсягами споживання паливно-

енергетичних ресурсів та з врахуванням тари-

фів на  енергетичні ресурси. 

Всі розрахунки приведені без урахування 

ПДВ. 

Рисунок 1.1.4. Витрати на оплату тепло-
вої енергії від централізованого теплопоста-
чання 

 

В 2013 році споживання газу будинками жи-

тлового фонду склало 125 млн м
3
,  в основно-

му газ використовується  на автономне тепло-

постачання малоповерховими будівлями 

Херсону. 

 

 

Рисунок 1.1.5 Споживання газу будин-
ками житлового фонду  

 

 

Рисунок 1.1.6 Витрати на оплату за газ 
будинками житлового фонду 

 

Вихідні дані про споживання електричної 

енергії будівлями житлового фонду не на-

дані.   

Для відображення повної картини спожи-

вання ПЕР в 2013 р, обсяги споживання елект-

ричної енергії взяті з документу «Стратегічний 

план економічного розвитку міста Херсона» за 

2007 р. 

Структура споживання ПЕР будівлями жит-

лового фонду в 2013 р. приведена на рисунку 

1.1.7.  

Рисунок 1.1.7 Структура споживання 
ПЕР будівлями житлового фонду в 2013 р. 

 

* - Обсяги споживання електричної енергії взяті з до-

кументу «Стратегічний план економічного розвитку 

міста Херсона» 
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Основне споживання ПЕР в житлових буди-

нках приходиться на опалення від централізо-

ваного теплопостачання  та становить 60%.  

1.2. Будівлі бюджетної сфери 

Будівлі бюджетної сфери розподіляються за 

трьома видами бюджетного фінансування: 

міський, обласний та державний. 

Дані про кількость будівель та їх 

характеристики статистично обґрунтовані  

тільки про будівлі місцевого бюджету (для 3-х 

основних управлінь). Кількість та 

характеристики будівель підпорядкуваних  

обласному та державному бюджету не 

враховані. 

Станом на 01.01.2010 року в місті Херсон 

налічується 198 установ бюджетної сфери, що 

підпорядковані місцевому бюджету, загальна 

опалювальна площа будівель становить 

489,1 тис. м
2
, із них: 

 відділ освіти Херсонської міської ради 
(90 об’єктів); 

 відділ культури Херсонської міської ради 
(8 об’єктів); 

 управління охорони здоров’я 
Херсонської міської ради (11 закладів, 66 
будівель). 

У рамках Проекту «Реформи міського 

теплозабезпечення» був проведений 

енергоаудит 5 будівлям бюджетної сфери, дані 

аудиту про питоме споживання енергії на 

опалення будівль наведено на рисунку 1.2.1 

Рисунок 1.2.1 Результати енергетичних 
аудитів будівель бюджетної сфери 

 

Питомі витрати енергії на опалення спожи-

тої будинками знаходиться в діапазоні 

139-240 кВт*год/м
2
 на рік, що значно переви-

щує сучасні європейські норми (15 – 45 

кВт·год/м²) та нормативне значення (45-70 

кВт·год/м²) відповідно до ДБН В.2.6-31:2006 

«Теплова ізоляція будівель» зі зміною №1. 

Існуючи будівлі бюджетної сфери побудо-

вані за часів Радянського Союзу, мають великі 

втрати тепла через огороджувальні конструкції 

та потребують значної кількості тепла для обіг-

ріву приміщень. 

Обсяги споживання теплової енергії на опа-

лення від централізованого теплопостачання 

приведені на рисунку 1.2.2 

Рисунок 1.2.2 Споживання теплової 
енергії від централізованого теплопостачання 

 

Споживання теплової енергії на опалення за 

7 останніх років майже не змінилося. 

Коливання обсягів споживання по роках 

пов’язано із впливом кліматичного факторів на 

відпуск тепла з котелень. 

Централізоване гаряче водопосточання в 

бюджетній сфері міста майже вісутнє.   

Розподіл споживання теплової енергії за 

видами бюджету приведенно на рисунку 1.2.3 

Рисунок 1.2.3. Структура споживання 
теплової енергії  

 

Обсяги споживання газу за видами бюджет-

ного фінансування в період 2008-2013 р. при-

ведено на рисунку 1.2.4. 
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Рисунок 1.2.4 Споживання газу будин-
ками бюджетної сфери 

 

Газ споживається на потреби опалення та 

гарячого водопостачання автономними коте-

льнями бюджетної сфери. 

Коливання обсягів споживання по роках 

пов’язано із впливом кліматичного фактору на 

відпуск тепла з котелень, що підтверджується 

змінами значення градусо-діб опалювальних 

періодів. 

Рисунок 1.2.5 Споживання ПЕР в 2013 
році будинками бюджетної сфери  

 

*- Обсяги  споживання електричної енергії взято із 

документу «Звіт про енергетичні аудити з рекомендаці-

ями щодо енергоефективних заходів, поновлюваних дже-

рел енергії та інвестиційних проектів для ПДСЕ міста 

Херсон » 

Основна частка ПЕР в бюджетній сфері 

споживається на потреби опалення (теплова 

енергія від централізованого теплопостачання 

та газ на автономне теплопостачання) .  

На рисунку 1.2.6. приведений обсяги ви-

трат на оплату за ПЕР за період 2008-2013 рр.  

Обсяги витрат на оплату ПЕР розраховані 

згідно з обсягами споживання паливно-

енергетичних ресурсів та з врахуванням тари-

фів на  енергетичні ресурси. 

 

Рисунок 1.2.6 Витрати на оплату ПЕР за 
період 2008-2013 рр. 

 

 

1.3. Вуличне освітлення 

Виконання робіт із технічного обслуговуван-

ня, відновлення, реконструкції і капітального  

ремонту електромереж зовнішнього освітлення 

на території міста Херсона здійснює 

КП ЕЗО "Херсонміськсвітло". 

У м. Херсоні 276 освітлених вулиць та 

об’єктів, 7808 працюючих світильників, 392,9  

км  працюючих  кабельних та повітряних ліній, 

131 працюючий розподільчий пункт, працюю-

чих світлофорних об’єктів – 53 од.  

Для забезпечення зовнішнього освітлення 

вулиць м. Херсону використовуються освітлю-

вальні прилади з різними типами ламп відпові-

дної потужності.  

Структура джерел освітлення міста за ти-

пами ламп приведена на рисунку 1.3.1. 

Рисунок 1.3.1. Структура джерел освітлення 
міста за типами ламп 

 

На рисунку 1.3.2 приведено споживання 

електричної енергії з диференціюванням за 

періодами часу за період 2011-2013 рр.  
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Рисунок 1.3.2. Споживання електричної 
енергії на потреби освітлення з диференцію-
ванням за періодами часу 

 

Більша частина електричної енергії на осві-

тлення міста споживається у нічний період ча-

су та складає 88% від загального споживання 

електроенергії.  

Рисунок 1.3.3. Фактичні витрати на 
оплату електричної енергії 

 

 

1.4. Система транспорту  

Місто Херсон є важливим і найбільшим тра-

нспортним вузлом Херсонської області. До чи-

сла транспортних магістралей міста належать 

автотранспортні магістралі, водні шляхи.  

В місті Херсоні внутрішньоміські пасажирсь-

кі перевезення здійснюються тролейбусами, 

автобусами, мікроавтобусами, маршрутними та 

звичайними таксі. 

На рисунку 1.4.1 приведена структура спо-

живання ПЕР транспортом міста Херсона з 

2007 по 2013 рік. Інформація про обсяги спо-

живання пального надана Головним управлян-

ням статистики у  Херсонської області. 

 

 

Рисунок 1.4.1 Загальне споживання пального 
в системі транспорту  . 

 

В загальній структурі споживання ПЕР тран-

спортом міста за 2013 рік ,частка бензину 

складає -21%, дизельного пального -60%, газу 

стисненого -13 %,  газу зрідженого – 3%, а  

електричної енергії на потреби тролейбусів, 

менше ніж 1 %. 

Автотранспорт 

За даними документа «Стратегічний план 

економічного розвитку міста Херсона» ста-

ном на 2007 рік,  автоперевезення пасажирів 

по місту здійснює МКП "Херсонкомунтранссер-

віс" та 20 підприємств і приватних фірм, які об-

слуговують мешканців міста на 50 маршрутах. 

У режимі маршрутного таксі щоденно на доро-

ги міста виходить 750 автобусів і мікроавтобу-

сів. Довжина автобусної мережі по осі вулиць – 

89,5 км. 

Дачників та відпочивальників Дніпром пере-

возять ДП „Херсонський річковий порт”, ТОВ 

„Світова лінія ЛТД” та малотоннажні судна та 

боти, що належать приватним підприємцям.  

На 1000 городян припадає близько 253 оди-

ниці автотранспорту, з них 68% - легкові авто-

мобілі.  

За структурою перевезень, головними пере-

візниками пасажирів залишаються автомобіль-

ний та електричний транспорт, які складають 

63,9% та 31,2% відповідно і обслуговують, го-

ловним чином, активно зайняте населення. 
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Система міського електричного  

транспорту 

Електротранспорт міста – це 8 тролейбус-

них маршрутів загальною протяжністю 160,7 

км, на яких щоденно працює 80 тролейбусів. 

МКП „Херсонелектротранс” забезпечує майже 

50% пасажирських перевезень, у тому числі 

пасажирів  пільгових категорій. Електротранс-

портом у 2013 році перевезено 17,026 млн. го-

родян і гостей міста. 

Основна частка електротранспорту у тро-

лейбусних парках складається з тролейбусів 

типу ЗіУ-9.  

На рисунку 1.4.2 приведено кількість елек-

тротранспорту, що знаходиться в експлуатації 

з 2008 року по 2013 рік.  

Рисунок 1.4.2. Кількість електротранспорту, 
що знаходиться в експлуатації 

 

Показники перевезень пасажирів електрот-

ранспортом з 2008 по 2013 рр. приведена на 

рисунку 1.4.3  

Рисунок 1.4.3 Показник перевезень  пасажирів 
електротранспортом 

 

Загальна кількість перевезень пасажирів з 

2008 року по 2013 рік зменшилося в 3 рази. 

Кожен рік підприємство втрачало в середньому 

8 млн. пасажирів щорічно.   

Нижче на рисунку 1.4.4 приведенні обсяги 

спожитої електричної енергії на потреби місь-

кого електротранспорту за період 2008 – 

2013 рр.  

Рисунок 1.4.4 Споживання електричної енергії 
електротранспортом 

 

Зниження споживання електроенергії зумо-

влено зменшенням випуску рухомого складу 

електротранспорту на лінію. 

Рисунок 1.4.5. Платежі за електричну енергію 

 

 

1.5. Промисловість 

Херсон визначається потужною багатогалу-

зевою промисловістю, найбільш розвиненими 

галузями: 

 харчова промисловість (консервний, 

м'ясний, рибний, хлібокомбінати, 

молочний, виноробні, макаронні фа-

брики та ін.); 

 машинобудування (ВАТ «Херсонсь-

кий суднобудівний завод», Херсон-

ський державний завод «Палада», 

ТОВ «НВП «Херсонський машино-

будівний завод», ТОВ «Авіа-Про», 

ТОВ «Херсонський автомобільний 

завод «АнтоРус», 

ВАТ «Проторус» та інші); 

 легка промисловість (бавовняний 

комбінат, шкіряно-взуттєвий комбі-

нат, взуттєва, швейна фабрики); 

 хімічна та нафтопереробна промис-

ловість; 
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 електроенергетика та паливна про-

мисловість; 

 целюлозно-паперове виробництво, 

видавнича діяльність; 

 металургія та виробництво виробів з 

металу (ТОВ «Механічний завод»). 

Рисунок 1.5.1. Споживання газу промисловими 
підприємствами  

 

Вихідні дані про споживання електричної 

енергії промисловими підприємствами не-

надані .   

Для відображення повної картини спожи-

вання ПЕР в 2013 р, обсяги споживання елект-

ричної енергії взяті з документу «Стратегічний 

план економічного розвитку міста Херсона» за 

2007 р. 

Рисунок 1.5.2. Споживання ПЕР промислови-
ми підприємствами  

 

 

1.6. Інші 

До категорії «Інші будівлі» входять комер-

ційні споживачі різних форм власності. В зага-

льному балансі споживання ПЕР категорія 

споживачів «Інші будівлі» займає близько 2% в 

2013 році, а без врахування потреб промисло-

вості – 8%. 

Дані про споживання електричної енергії 

даною категорією споживачів ненадані.  

На рисунку 1.6.1 приведені обсяги спожи-

вання газу категорією споживачів «Інші будів-

лі». Витрати на оплату за газ приведено на ри-

сунку 1.6.2.   

Рисунок 1.6.1. Споживання газу категорією 
споживачів «Інші будівлі»  

 

 

Рисунок 1.6.2. Витрати на оплату за газ кате-
горією споживачів «Інші будівлі» 

 

 

2. Система водопостачання та 

водовідведення 

Головним джерелом водопостачання та го-

сподарських галузей Херсона є ґрунтові води, 

в той час як незначна кількість водопостачання 

здійснюється за рахунок поверхневих вод. Ре-

сурси поверхневих вод використовуються в 

основному для зрошування сільськогосподар-

ських культур, а ґрунтових вод - для господар-

ських і виробничих потреб організацій і як дже-

рело питної води.  

Водопостачання міста здійснюється 

централізованим комунальним водопровідом, а 

також локальними системами господарсько-
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питного і технічного водопостачання окремих 

підприємств. 

Послуги з централізованого водопостачання 

та водовідведення мешканцям міста надає 

МКП "Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства м. Херсона» (да-

лі - МКП «ВУВКГ м. Херсона»). 

Чисельність населення, якому підприємство 

надає послуги водопостачання - 305,8 тис. осіб 

(72 % - багатоквартирні будинки, 28 % - прива-

тні будинки). 

Чисельність населення, якому підприємство 

надає послуги водовідведення - 230,5 тис. осіб 

(91 % - багатоквартирні будинки, 9 % - приватні 

будинки). 

Кількість підприємств, організацій - 4282 ( з 

них 9% - бюджетні). 

Кількість особових рахунків абонентів: бага-

токвартирні будинки - 103 426; приватні будин-

ки - 37 245. 

Оснащення лічильниками: населення - 70%, 

організації - 99%. 

МКП «ВУВКГ м. Херсона», крім послуг во-

допостачання та водовідведення, обслуго-

вує міські фонтани. 

Джерело водопостачання - Херсонське ро-

довище підземних вод. 

В експлуатації - 132 свердловини глиби-

ною 60-100 м. Резервуарів чистої води -

 14 одиниць загальним об'ємом 41,9 тис.м3. 

Знезараження води виконується гіпохлорі-

том натрію на НСВ-1 та НСВ-3; рідким хлором 

на НСВ -2 та НСВ-4, ультрафіолетовим випро-

мінюванням на НСВ-5 та НСВ-6. 

Обсяги водопостачання - 65-70 тис. м3 на 

добу. Обсяги водовідведення - 55- 60 тис. 

м3 на добу. 

Довжина мереж водопостачання - 909 км. 

Довжина мереж водовідведення - 289 км. 

Насосних станцій водопроводу -

 6 одиниць, 26 насосних агрегатів. Підвищува-

льних станцій (3-го підйому) – 39 оди-

ниць, 113 насосів. 

Насосних станцій каналізації - 

16 одиниць, 55 насосних агрегатів. 

Міські очисні споруди каналізації проектною 

потужністю  до 250 тис. м3 на добу щодобово 

очищують 55-60 тис.м3 стоків. 

Загальний процент зносу основних фондів - 

47 %. 

Об'єкти енергозабезпечення: 38 трансфор-

маторних підстанцій, 110 км кабельних ліній. 

Споживання електроенергії - 31,7 млн. кВт·год 

на рік. 

Обсяги споживання води за групами спожи-

вачів за період 2010 -2013 рр. приведені на 

рисунку 2.1. 

Рисунок 2.1. Структура споживання води 

 

Нормами споживання води, відповідно до 

рішенням херсонської міської ради № 1362 від 

30.04.2011 р. «Про затвердження питомих 

норм споживання населенням послуг централі-

зованого питного водопостачання», складають 

в середньому 220 л/добу на одного мешканця 

міста, що мешкає в у багатоквартирному буди-

нку.  

З врахуванням кількості населення, що об-

слуговується підприємством централізованого 

водопостачання та річних обсягів споживання 

питної води містом зроблені спрощені розраху-

нки фактичного питомого споживання питної 

води. Згідно з даними розрахунками фактичні 

витрати питної води на одного мешканця міста 

в 2013 році склали 145 л/добу. 

На рисунку 2.2 приведені обсяги водовід-

ведення в період з 2010 по 2013 рр. 
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Рисунок 2.2. Обсяги водовідведення 

 

Загальні суми нарахувань оплат за послуги 

водопостачання та водовідведення в період 

2010 -2013 рр. приведені на рисунку 2.3 

Рисунок 2.3. Вартість послуг за водопостачання 
та водовідведення 

 

На цілі водопостачання та водовідведення в 

2013 році було використано 34,6 млн. кВт·год 

електроенергії.  

Структура споживання електричної енергії 

приведена на рисунку 2.1.16. 

Рисунок 2.4 Споживання електричної енергії 
на водопостачання та водовідведення 

 

Основна доля споживання електричної ене-

ргії припадає на потреби водопостачання, що 

складає 55% від загального споживання в 2013 

році. 

Динаміка витрат на оплату електричної ене-

ргії за період 2002 – 2012 рр. приведена на ри-

сунку 2.5. 

Рисунок 2.5. Фактичні витрати на оплату елек-
тричної енергії 

 

Розподіл витрат на оплату електричної ене-

ргії, що споживається на потреби водопоста-

чання та водовідведення, повторює відповідну 

структуру споживання, де основну частку за-

ймають витрати на водопостачання. В структу-

рі видатків на оплату електричної енергії в 

2013 році, 55 % займають витрати на електри-

чну енергію, що споживається на потреби во-

допостачання. 

На рисунку 2.6. приведена динаміка пито-

мих витрат електричної енергії на водопоста-

чання та водовідведення. 

Рисунок 2.6. Питомі витрати електричної енер-
гії на водопостачання та водовідведення  
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3. Система теплопостачання 

Теплопостачання м. Херсон здійснюється за 

централізованою та децентралізованими схе-

мами.  

Послугу централізованого теплопостачання 

у місті забезпечують 4 організації,що надають 

послуги з централізованого опалення населен-

ню, бюджетним і комунально-побутовим, а та-

кож госпрозрахунковим організаціям: 

 МКП «Херсонтеплоенерго»; 

 ПАТ «Херсонська Теплоелектроцент-

раль»; 

 ПП «Херсонтеплогенерація»; 

 ТОВ «Тепломережі». 

Перелік джерел теплопостачання теплопо-

стачальних підприємств із зазначенням підк-

люченого теплового навантаження, наведено у 

таблиці 3.1 

Таблиця 3.1. Характеристики теплопостачаль-
них організацій м. Херсон 

№ 

Найменуван-
ня джерела 
теплопоста-

чання 

Підключене теплове на-
вантаження, Гкал/год 

Темпе-
ратур-

ний 
графік 
роботи 

Опа-
лення 

ГВП Всього 

1 
МКП «Херсо-
нтеплоенер-
го» 

171,6 5,8 177,4 
95-

70/150-
70 

2 

ПАТ «Херсон-
ська Теплое-
лектроцент-
раль» 

168,6 80,6 249,2 95-70 

3 
ПП «Херсонте-
плогенерація» 

16,5 - 16,5 95-70 

На рисунку 3.1 наведено структуру відпуску 

теплової енергії теплопостачальними організа-

ціями за 2010 рік. 

Рисунок 3.1 Структура відпуску теплової енер-
гії теплопостачальними організаціями 

 

На рисунку 3.2 наведено розподіл теплової 

енергії по споживачам в період 

2007-2013 рр. 

Рисунок 3.2 Розподіл теплової енергії по спо-
живачам  

 

 

Рисунок 3.3. Витрати на оплату теплової  
енергії 

 

Обсяги споживання газу теплопостачальни-

ми компаніями в період 2007-2013 рр. приве-

дено на рисунку 3.4. 

Рисунок 3.4 Споживання  газу теплопостача-
льними організаціями на виробництво теплової 

енергії  
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Рисунок 3.5. Витрати на оплату за газ тепло-
постачальними організаціями   

 

Коротка характеристика кожного підприємс-

тва дозволить скласти досить об’єктивну хара-

ктеристику існуючого стану системи теплопо-

стачання міста в цілому. 

МКП «ХЕРСОНТЕПЛОЕНЕРГО» 

На балансі Підприємства МКП «Херсонтеп-

лоенерго» перебуває: 

 39 котелень; 

 46 центральних теплових пунктів;  

 107,2 км теплотрас опалення у 

2-трубному вирахуванні та 36,993 км в 

однотрубнім врахуванні.  

Приєднане теплове навантаження – 

171,6 Гкал/год. Встановлена потужність коте-

лень Підприємства –659,8 Гкал/год. 

 

ПП «ХЕРСОНТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» 

На балансі Підприємства ПП «Херсонтепло-

генерація» перебуває: 

 1 центральний тепловий пункт; 

 7 котелень; 

  5,925 км теплотрас опалення у 

2-трубному вирахуванні. 

Встановлена потужність котелень Підпри-

ємства –17,846 Гкал/год. Приєднане теплове 

навантаження – 16,4989 Гкал/год. 

Основними видами діяльності ПП «Херсон-

теплогенерація» є виробництво теплової енер-

гії та підкачування води, кінцевими споживача-

ми яких є населення міста, медичні, шкільні та 

дошкільні заклади. 

В якості палива на Підприємстві використо-

вується природний газ.  

ТОВ «ХЕРСОНТЕПЛОМЕРЕЖІ» 

На балансі Підприємства ТОВ «Херсонтеп-

ломережі» перебуває: 

 26 центральних теплових пунктів; 

 27,160 км теплотрас опалення у 

2-трубному вирахуванні та 24,166 км од-

нотрубному врахуванні. 

Котельні працюють на протязі опалюваль-

ного сезону без зупинок впродовж літнього пе-

ріоду за рахунок присутності послуги централі-

зованого ГВП. 

Існуюча система централізованого теплопо-

стачання Херсона характеризуються наступ-

ним рисами: 

 Обладнання котелень та теплові ме-

режі зношені в значній мірі (знос теп-

лових мереж складає 50-60%). Основне 

обладнання майже всіх котелень вже ві-

дпрацювало свій нормативний термін 

експлуатації. Спостерігаються великі 

втрати теплової енергії та природного га-

зу, технічна ефективність виробництва та 

транспортування теплоносія досить ни-

зька. Економічна ефективність підприєм-

ства теплових мереж постійно знижуєть-

ся, з подальшим зростанням цін на газ 

ймовірне входження в стан банкрутства.  

 Тарифна політика в місті не забезпе-

чує економічно обґрунтований рівень 

тарифів на теплову енергію, кошти на 

розвиток і модернізацію застарілих коте-

лень і мереж в тарифах не передбачені. 

 Теплопостачальне підприємство 

втрачає споживачів, що призводить до 

зниження збуту основної продукції. При 

цьому в структурі собівартості послуг 

зростає частка умовно постійної складо-

вої витрат, що негативно впливає на та-

рифи і рентабельність підприємства. 

 Облік відпуску теплової енергії з кор-

донів розділів котелень повністю від-

сутній. Встановлення вузлів обліку та 

регулювання теплової енергії на вводах в 

житлові та бюджетні будівлі здійснюється 

без бюджетної підтримки вкрай повіль-

ними темпами. 

 В силу безперервного зростання тарифів 

на теплову енергію за останні 5 років 

(в 4 -5 разів) ростуть неплатежі насе-

лення і бюджету, які при швидкому зро-

станні тарифів на газ та теплову енергію 
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до 2015 року можуть досягти 50% від об-

сягу необхідних надходжень. 

 

4. Система газопостачання 

Газопостачання м. Херсона здійснюється на 

базі природного газу з двох ГРС, розташованих 

на відводах від магістрального газопроводу 

першого класу Херсон- Крим: ГРС «Херсон-1» - 

по Бериславському шосе в районі сел. Жовт-

неве та ГРС «Херсон-2» - в с. Степанівка.  

Місто газифіковане за триступеневою сис-

темою розподільчих газопроводів: 

 високого тиску ІІ категорії (до 0,6 МПа) 

від ГРС на  ГГРП, ГРП , ТЕЦ та на більш 

великі промислові підприємства; 

 середнього тиску (до 0,3 МПа) від ГРП, 

ШРП на промислові підприємства, опа-

лювальні котельні; 

 низького тиску (до 0,005 МПа) від ГРП, 

ШРП на житлові будинки, опалювальні, 

дрібні комунальні підприємства. 

Умовний діаметр газопроводів від 

ГРС «Херсон-1» (пропускна здатність 

114 тис. м
3 
/год) та від ГРС «Херсон-2» (пропу-

скна здатність 80 тис. м
3
/год) - 500 мм. 

Кількість ГРП (ШГРП), які знаходяться на 

балансі ВАТ «Херсонгаз» -50 одиниць; ШРП – 

189 одиниць. 

Протяжність розподільчих газових мереж 

складає 724,5 км, в т. ч  близько 62 км газопро-

воду високого тиску, близько 159 км газопро-

водів середнього тиску. На балансі 

ВАТ «Херсонгаз» знаходиться 223 км газопро-

водів - вводів. 

На рисунку 4.1 приведені динаміка спожи-

вання газу за період 2008-2013 рр. 

Рисунок 4.1  Динаміка споживання газу за пе-
ріод 2008-2013 рр. 

 

Обсяги витрат на оплату ПЕР розраховані 

згідно з обсягами споживання паливно-

енергетичних ресурсів та з врахуванням тари-

фів на  енергетичні ресурси. 

Всі розрахунки приведені без урахування 

ПДВ. 

Рисунок 4.2  Витрати на оплату за газ  

 

 

5. Система електропостачання  

Електрозабезпечення міста здійснює 

ВАТ ЕК «Херсонобленерго». 

Електропостачання м. Херсона здійснюєть-

ся від підстанції 330/150кВ «Херсон», на  якій 

встановлено трансформатори потужністю 

2х250  МВА.  

Підстанція розташована на північ від міста 

та лініями 330кВ зв’язана з Південноукраїнсь-

кою АЕС (через ПС «Миколаїв-330» та «Триха-

ти-330» та з Запорізькою ТЕС  і  Криворізькою  

ТЕС (через  ПС «Каховська ГПП-330»). Також  

у місті розташована ТЕЦ потужністю 2х10+2х30 

МВт.  Розподіл  електроенергії між споживача-

ми  міста  здійснюється через підстанції з на-

пругою 150 кВ та 35 кВ.  

Існуюча система зовнішнього електропоста-

чання забезпечує необхідну надійність та може 

залишитись незмінною на весь розрахунковий 

період. 

В місті експлуатується 6 підстанцій ПС-150  

кВ з загальною  потужністю силових трансфо-

рматорів 648 МВА:  

 «ХНПЗ» -150/35/10 кВ (3х63 МВА); 

 «Промислова-150/35/10 кВ (2х63 МВА); 

 «Комунальна»- 150/10 кВ (2х32 МВА); 

 «Комбайнова»- 150/35/6 кВ (2х63 МВА); 
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 «Карантинна-150/35/6 кВ (2х40 МВА);  

 «ХТЕЦ» 150/35/6 кВ ( 2х10+2х30 МВА).  

22  підстанції ПС-35кВ з загальною потужні-

стю силових трансформаторів 394,5МВА, з 

яких 19 підстанцій  знаходяться на балансі  

ВАТ  ЕК «Херсонобленерго», 3 –  на балансі 

споживачів; 1044 підстанції ТП-10(6)/0,4 кВ з 

загальною потужністю силових  трансформа-

торів 360МВА з яких 489 ТП знаходяться на 

балансі ВАТ ЕК «Херсонобленерго», 555 – на 

балансі споживачів. 

Обслуговуванням і ремонтом ліфтів, яких у 

місті налічується 1354, займається ЗАТ 

«Херсонліфт», ТОВ «Спецсервіс».  

Вихідні дані про споживання електричної 

енергії містом не надані. 

 

6. Загальний паливно-енергетичний та клі-

матичний баланс Херсона 

Основними видами паливно-енергетичних 

ресурсів для різних потреб міста являються 

природній газ та електроенергія.  

Серед кінцевих споживачів ПЕР виділяють 

наступні групи: 

• Будівлі житлового фонду; 

• Будівлі бюджетної сфери; 

• Вуличне освітлення;  

• Транспорт; 

• Промисловість; 

• Інші будівлі; 

• Комунальні підприємства (електрична 

енергія ) 

Загальний паливно-енергетичний баланс 

міста (далі - ПЕБ) Херсона за 2013 р. приведе-

но на рисунку 6.2.    

Вихідні дані про споживання електричної 

енергії містом не надані.   

Для відображення повної картини спожи-

вання ПЕР в 2013 р, обсяги споживання елект-

ричної енергії взяті з документу «Стратегічний 

план економічного розвитку міста Херсона» за 

2007 р. 

Загальній обсяг паливно-енергетичних ре-

сурсів спожитих в 2013 році становить 3 998 

ГВт год.  

Будівлі житлового фонду займають най-

більшу частину в загальній структурі спожи-

вання ПЕР містом. Основне споживання ПЕР в 

житлових будинках приходиться на опалення 

та становить 70%. Більша частина будинків 

побудована в період 1950-1970 роки за часів 

Радянського союзу, що характеризуються зна-

чними втратами тепла через огороджувальні 

конструкції та потребують значної кількості те-

пла для обігріву приміщень. За даними енерге-

тичного аудиту, питоме споживання ПЕР на 

опалення у житлових будівлях Херсону стано-

вить 120 кВт год/м
2
 в рік, що значно більше  в 

порівняні з середніми європейськими нормами 

та нормами ДБН.  

Основним видом ПЕР, що споживається в 

промисловості є електрична енергія. За дани-

ми Генплану міста, загальне електричне нава-

нтаження для сектора промисловості стано-

вить 204 МВт, для міста – 116 МВт.  

Споживання  ПЕР системою транспорту в 

загальному балансі міста становить майже 10 

%, без врахування сектору промисловості доля 

транспорту  для ПЕР міста складає 14 %.  

Будівлі бюджетної сфери займають в за-

гальному ПЕБ долю більш 5%. Основна частка  

ПЕР в бюджетній сфері споживається на пот-

реби опалення.  

До категорії «Інші будівлі» входять комер-

ційні споживачі різних форм власності. В зага-

льному балансі споживання ПЕР категорія 

споживачів «Інші будівлі» займає близько 2% в 

2013 році, а без врахування потреб промисло-

вості – 8%. 

Дані про споживання електричної енергії 

даною категорією споживачів надані містом не 

в повному обсязі.  Для відображення спожи-

вання ПЕР «Інші будівлі», обсяг споживання 

електричної енергії взято із документу енерго-

аудитора «Звіт про енергетичні аудити з ре-

комендаціями щодо енергоефективних за-

ходів, поновлюваних джерел енергії та ін-

вестиційних проектів для ПДСЕ міста 

Херсон»     

Споживання електричної енергії на потреби 

вуличного освітлення в 2013 р. становить 3,9 

ГВт год. В загальному балансі споживання ПЕР 

по місту, система вуличного освітлення займає 

менше 1 %.   

В загальному балансі споживання ПЕР міс-

том, сектор «Комунальні підприємства » ві-
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дображає обсяг спожитої електричної енергії 

на потреби водопостачання і водовідведення 

та транспортування теплоносія в системі 

централізованого теплопостачання. 

 

Кліматичний баланс 

Кліматичний баланс відображає об'єми ви-

кидів парникових газів ( зокрема СО2), що 

утворюються у зв'язку з енергоспоживанням на 

території місцевих органів влади. Він дозволяє 

визначити головні антропогенні джерела вики-

дів СО2 та, відповідно, визначити результати 

впровадження  енергоефективних заходів, що 

направлені на зниження викидів СО2. 

На основі паливно-енергетичного балансу 

минулих та майбутніх періодів Херсону побу-

довано відповідний кліматичний баланс. Для 

розрахунку викидів СО2 використовувались 

стандартні коефіцієнти викидів.  

Структура викидів СО2  без врахування пот-

реб промисловості приведена на рисунку 1.8. 

Рисунок 6.1. Викиди СО2  за категоріями 

споживачів з врахування потреб промисловості  

 

В структурі викидів парникових газів будівлі 

житлового фонду замають 70%, будівлі бюдже-

тної сфери - 10% , транспорт - 11%. 

 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

тис. тонн
СО2

Інші споживачі
Транспорт
Будівлі житлового фонду
Будівлі бюджетної сфери
Вуличне освітлення
Електроенергія на водопостачання
Електроенергія на теплопостачання
Промисловість



БАЗОВИЙ ОГЛЯД 

17 

Р
и

су
н

о
к 

1
. З

аг
ал

ьн
и

й
 п

ал
и

вн
о

 –
 е

н
ер

ге
ти

чн
и

й
 б

ал
ан

с 
м

. Х
ер

со
н

а 
за

 2
0

1
3

 р
.,

 Г
В

т·
го

д
 

    

 



БАЗОВИЙ ОГЛЯД 

18 

Таблиця 1.1 Споживання енергетичних ресурсів в 2013 р. 

Категорія 
Вид енергоносія 

Електро-
енергія 

Теплова 
енергія 

Вугіл-
ля 

Природ-
ний газ 

Бензин Дизель 
Зрідже-
ний газ 

Газ сти-
снений 

 
ГВт·год 

тис. 
Гкал 

тонн тис.м
3
 тис. л тис. л тис. л тис. м3 

Будівлі бюджетної сфери 49,4* 76,1  7 323,2     

Інші будівлі  0,5* 16,2  5 252,8     

Будівлі житлового фонду 241,1** 443,1  124 997,9     

Муніципальне освітлення гро-
мадських місць 3,9 

  
 

    

Промислові 
підприємства 1 018,6** 

  35 536,5     

Транспорт 8,7   
 

9 021,1 23 400,6 1 895,8 4 899,6 

Система цент. водопостачання 34,6   
 

    

Система цент. теплопостачання 16,6   
 

    

Загалом 1 373,4 535,4  173 110,4 9 021,1 23 400,6 1 895,8 4 899,6 

*- Обсяги  споживання електричної енергії взято із документу «Звіт про енергетичні аудити з рекомендаціями щодо енер-

гоефективних заходів, поновлюваних джерел енергії та інвестиційних проектів для ПДСЕ міста Херсон » 
** - Обсяги споживання електричної енергії взяті з документу «Стратегічний план економічного розвитку міста Херсона» 

Таблиця 1.2 Споживання енергетичних ресурсів в 2013 р., ГВт·год 

Категорія 

Вид енергоносія 

Всього 
Елект-

роенер-
гія 

Теплова 
енергія 

Приро-
дний газ 

Вугілля Бензин Дизель 
Зріджений 

газ 

Газ 
стис-
нений 

Будівлі бюджетної сфери 49,4 88,5 68,8 
 

    206,7 

Інші будівлі 0,5 18,8 49,3 
 

    68,7 

Будівлі житлового фонду 241,1 515,4 1173,7 
 

    1930,2 

Освітлення громадських 
місць 

3,9   
 

    
3,9 

Промислові 
підприємства 

1 018,6  333,7 
 

    1352,3 

Транспорт 8,7   
 

82,1 229,7 13,2 51,3 385,0 

Система цент. водопоста-
чання 

34,6   
 

    34,6 

Система цент. теплопоста-
чання 

16,6   
 

    16,6 

Загалом 1 373,4 622,7 1625,5 
 

82,1 229,7 13,2 51,3 3997,9 

 

Таблиця 1.3 Викиди СО2 в 2013 р., тонн 

Категорія 

Вид енергоносія 

Всього Електро-
енергія 

Теплова 
енергія 

Приро-
дний газ 

Вугіл-
ля 

Бензин Дизель 
Зрід-

жений 
газ 

Газ стис-
нений 

Будівлі бюджетної сфери 53 888 30 091  
 

    97 869 

Інші будівлі 554 6 401  
 

    16 919 

Будівлі житлового фонду 262 751 175 227  
 

    675 072 

Муніципальне освітлення 
громадських місць 

4 260   
 

    4 260 

Промислові підприємст-
ва 

1 110 274  67 405 
 

    1 177 679 

Транспорт 9 466   
 

20 445 61 339 2 988 11 656 105 895 

Система цент. водопо-
стачання 

37 710   
 

    37 710 

Система цент. теплопо-
стачання 

18 068   
 

    18 068 

Загалом 2 735 633 211 720 328 352 
 

20 445 61 339 2 988 11 656 2 133 472 

Відповідний коефіцієнт 
викидів СО2   в 

(тонн/СО2) 
1,090 0,340 0,202 0,341 0,249 0,267 0,227 0,227  
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ДОДАТОК. Перевідні коефіцієнти  

Для розрахунку БКВ були обрані стандартні коефіцієнти викидів згідно з методологічного посібника 

«Як розробити« План дій щодо сталого енергетичного розвитку » в містах Східного Партнерства і 

Центральної Азії» Частина II - Базовий кадастр викидів ». Коефіцієнти викидів приведені нижче в таб-

лиці. 

Таблиця 1. Коефіцієнти викидів СО2 

 
Одиниця енергетичної величини МВт·год СО2(т/МВт·год) 

 
1 Гкал теплової енергії 1,163 0,340 

 
1 тис.кВт·год електроенергії 1,000 1,090 

 
1 тис.м

3
 природного газу 9,390 0,202 

 
1 тонна вугілля 7,200 0,341 

 
1 тонна мазуту 11,200 0,279 

 
1 тонна бензину 12,300 0,249 

 
1 тонна дизелю 11,900 0,267 

 
1 тонна зрідженого газу 13,100 0,227 

 
1 тонна біопалива 4,582 0,000 

Коефіцієнт викидів для виробництва теплової енергії розраховано згідно формули: 

КВТ = (CO2МВТ + CO2IТ − CO2EТ) / МСТ 

Де 

КВТ – коефіцієнт викидів для теплової енергії, т/МВт·годтепло 

CO2МВТ – викиди CO2 від місцевого виробництва теплоенергії (відповідно до Таблиці В), тонн 

CO2IТ – викиди CO2т від теплоенергії, яка імпортується з території, що не підпорядковується місце-

вим органам влади, тонн 

CO2EТ –  викиди CO2, пов’язані з теплоенергією, яка експортується за межі території місцевих 

органів влади, тонн 

МСТ – місцеве споживання теплоенергії, МВт·годтепло 

 


