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У  2013 році м.Олександрія пройшло відбір з проектом «Реконструкція ЦТП 118 під газову котельню з 

високоефективним енергозберігаючим обладнанням» та виграло грант у рамках міжнародної програми 

«Демо Україна» з енергоефективності та довкілля, яка фінансувалася  Північною екологічною фінансовою 

корпорацією «НЕФКО». Проектом передбачалося провести заміну котлів, оновлення теплових мереж, через 

зношеність яких раніше була найбільша втрата тепла. З їх заміною втрати було скорочено до 7-8%. 

Реалізацію проекту забезпечено за рахунок кредитних коштів від Європейського банку реконструкції і 

розвитку у розмірі 326,364 тис.євро, грантових коштів Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО –                              

300,0 тис.євро та власних коштів КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради у розмірі                                

113,636 тис.євро. Термін реалізації проекту – 2013-2015 рр. Наприкінці 2015 року котельню введено в 

експлуатацію. Обслуговує котельня 6 прилеглих багатоквартирних житлових будинків і одну школу. Економія 

від реалізації проекту: теплової енергії – 2225 МВт.год/рік, газу – 1000 м³/рік, скорочення споживання 

електроенергії на 565 кВт.год/рік, економія питної води – 71%.  
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Олександрія є учасником та успішно пройшла відбір з проектом «Оптимізація системи теплозабезпечення 

м.Олександрії Кіровоградської області» по «Програмі розвитку муніципальної інфраструктури України» від 

Європейського Інвестиційного Банку по впровадженню енергозберігаючих технологій та реконструкції 

теплових мереж. Відповідно до завдання ЄІБ, експертно - консультативною компанією «RamBoll» було 

вивчено фінансово-економічний та технічний стан комунального підприємства «Теплокомуненерго» та надано 

техніко-економічне обґрунтування. Координаційним  комітетом та  ЄІБ  прийнято рішення  про  кредитування  

КП «Теплокомуненерго»  на загальну  суму 17,4 млн. євро (без ПДВ) зі строком кредитування - 22 роки, 

пільговий період – 5 років, погашення кредиту – протягом 17 років. Ціль проекту: модернізація системи 

централізованого теплопостачання з метою підвищення надійності теплопостачання та досягнення доступних 

цін на тепло. Проектом передбачається проведення реконструкції котельні «Районна», котельні «Південна» та 

котельні № 35, будівництво нової котельної на базі ЦТП-136 та трубопроводів для підключення природного 

газу, виведення з експлуатації 2,35 км системи транспортуючих трубопроводів ЦТ в районі постачання 

котельні «Районна», повна заміна/будівництво мережі ЦТ з використанням попередньо ізольованих 

трубопроводів – 40,4 км, встановлення 153 ІТП і теплових лічильників. Термін реалізації: 2020-2024 рр. 

Економія після повного впровадження проекту: газу - 3433 тис.м3/рік, електроенергії – 1013 МВт год/рік, води 

– 41 тис.м3 /рік. Термін окупності  проекту – 16,5 років. 
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Починаючи з 2001 року Олександрійська міська централізована бібліотечна система активно залучає кошти 

міжнародних організацій. В рамках проекту «Мережа громадянської освіти» у грудні 2001 року 

при Центральній бібліотеці ім.О.С.Пушкіна було створено Інформаційно-ресурсний центр, який залучив 

грантові кошти по таких проектах: 

2001 – 2002 рр. - «Мережа громадянської освіти» 

2002 – 2003 рр. - «Мережа громадянської освіти – 2» 

2003 – 2004 рр. - «Мережа громадянської освіти – 3» (Електронне урядування) 

2004 – 2005 рр. - «Мережа громадянської освіти: електронне урядування» 

2005 – 2006 рр. - «Мережа громадянської освіти: зміцнюємо демократичні зміни» 

2006 – 2007рр.- «Мережа громадянської освіти: вчимось працювати за новими  законами» 

2007 – 2008 рр. - «Мережа громадянської освіти: правова освіта населення» 

2008 – 2009 рр. - «Мережа громадянської освіти: правова освіта молоді» 

2009 – 2010 рр. - «Розвиток і підтримка мережі громадянської освіти в Кіровоградській області». 

Фінансування центру було здійснено за участю Обласної служби з актуальних питань жіноцтва 

(ОЖІС) та Національного Фонду демократії (США). 



Конкурс «Інтернет для читачів публічних бібліотек» (LEAP-ІІІ) 

З 2001 р. Посольство США в Україні реалізує програму «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)», 

спрямований на покращення поінформованості громадян України та сприяння демократичним 

перетворенням. 

Олександрійська міська централізована бібліотечна система стала переможницею  конкурсу LEAP-ІІІ у                             

2003 році і 7 серпня цього ж року відкрито Молодіжний Інтернет-центр в Юнацькій бібліотеці, обладнаний 5 

робочими станціями, принтером, сканером. В рамках реалізації проекту LEAP-ІІІ, на зекономлені кошти та за 

рахунок власних надходжень - 20 травня 2005 року було відкрито Дитячий Інтернет-центр в Центральній 

дитячій бібліотеці ім.Ю.Гагаріна. ДІЦ має 5 робочих станцій з підключенням до всесвітньої мережі, принтер 

та сканер. Працівники Інтернет-центрів надають допомогу у пошуках інформації, навчають читачів та своїх 

колег самостійно користуватися електронними ресурсами, готують списки корисних адрес, запрошують на 

віртуальні уроки, огляди, подорожі мережею Інтернет.  

Перемога проектів Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи по програмах «LEAP-

Connect» та «LEAP-Connect-ІІ» дало змогу у 2005-2007 рр. профінансувати  телекомунікаційне з'єднання 

двох Інтернет-центрів ще протягом 2 років. 

У жовтні 2010 року  Олександрійська міська централізована бібліотечна система за результатами конкурсу 

«LEAP-2010: оновлення комп’ютерів і програмного забезпечення для успішних Інтернет-центрів» Відділу 

преси, освіти та культури  Посольства США в Україні стала однією із 22 переможців проекту «LEAP-2010» та 

отримала грант  на оновлення комп’ютерів для своїх  LEAP- центрів. 
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По Програмі «Бібліоміст» в конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного 

доступу до Інтернету» Ради  міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) Олександрійська 

міська централізована бібліотечна система стала переможцем та 21 вересня 2010 року отримала 15 

комп'ютерів, 4 сканери та 4 принтери для  чотирьох Інтернет-центрів. Перед отриманням обладнання 

бібліотекарі ОМЦБС пройшли навчальні курси у регіональному тренінговому центрі на базі 

Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.Чижевського.  Реалізація проекту 

сприяє розвитку інноваційних бібліотечних послуг, що задовольняють інформаційні потреби місцевого 

населення, тим самим підсилюючи роль бібліотек як осередку розвитку громади. У 2013 році 

проект Рекламної агенції «Бібліо-стиль» Центральної міської бібліотеки для дітей ім.Ю.Гагаріна  був 

схвально підтриманий конкурсною комісією. В результаті реалізації проекту забезпечено новий імідж 

дитячої бібліотеки з використанням різноманітного спектру маркетингових інструментів та сучасних 

інформаційних технологій, виготовлено відеоролики, банери, календарики та буклети про 

бібліотеку. Проект охопив декілька напрямків: це і розробка та пошиття фірмового бібліотечного одягу 

(святкової уніформи); це і ребрендінг фірмового логотипу бібліотеки та оновлення веб-сайту 

бібліотеки;  декорування території навколо бібліотеки деревами та квітами та створення 3-D малюнків 

на фасаді бібліотеки; створення релакс-зони та «живого куточку» в Кімнаті казок при бібліотеці. Також, 

проведено низку різноманітних заходів для користувачів таких, як рекламний квест та флеш-моб, 

танцювальні змагання «Dance Battle» в Кіннект-зоні бібліотеки та конкурс рекламних слоганів про книгу 

та читання, майстер-клас з паперо-пластики  та конкурс новелет. Також 5 квітня 2013 року 

Олександрійська міська ЦБС за грантовою угодою з програмою «Бібліоміст» отримала 16 комп'ютерів 

та  5 БФП для 5 бібліотек-філій системи, а також 8 комп'ютерів та іншу необхідну техніку за рахунок 

співфінансування (від Олександрійської міської ради, спонсорів та меценатів). 



В результаті реалізації проекту «Все про Європу читай, слухай, дізнавайся, в Пунктах європейської 

інформації» в Центральній міській бібліотеці ім.О.Пушкіна за підтримки Європейського Союзу по  

Програмі Фонду «Еразмус+ (Жан Моне)» створено Пункт європейської інформації в центральній міській 

бібліотеці ім.О.Пушкіна для надання інформаційно-просвітницьких послуг мешканцям міста Олександрія. 

За грантовою Угодою, ЦБ отримала майно: «Pocket-book Basic 2 614» на суму 2 180,00 грн, коркову дошку 

для оголошень (на суму 980,0 грн), друковані та електронні видання про ЕС безоплатно (в натуральній 

формі). Проведено 79 заходів, які відвідали понад 15 тис. користувачів. Термін реалізації проекту:                                

лютий 2016 р. - лютий 2018 р. 

По проекту «ДоброДій» в рамках конкурсу Міжнародної організації з міграції (МОМ) «Сприяння відбудові 

та сталому розв’язанню проблем ВПО та постраждалого від конфлікту населення в Україні» за підтримки 

Європейського Союзу фахівцями Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи 

організовано та проведено  заходи, спрямовані на соціальне згуртування, стабілізацію та зміцнення довіри в 

громаді міста, а також на інтеграцію та соціальну адаптацію внутрішньо переміщених осіб в нашій громаді. 

Термін реалізації проекту: жовтень 2017 р. - травень 2019 р.  



У 2018 році фахівці ОМЦБС отримали перемогу та фінансування проекту «Арт-майстерня для дітей та 

дорослих» по Програмі «Активні громадяни»/ Представництво Британської Ради в Україні. Проектом «Арт-

майстерня для дітей і дорослих» за програмою «Активні громадяни», яка фінансується Британською 

Радою,  проведено 36 безкоштовних майстер-класів з липня 2018 року по лютий 2019, в яких взяли участь 

більше 500 олександрійців. Для їх проведення було залучено 9 волонтерів-майстрів і викладачів з різних 

напрямків мистецтва для людей різного віку, сімей, колективів. Це майстер-класи з петриківського розпису, 

виготовлення топіарію, з писанкарства, з розпису одягу та імбирних пряників, валяння іграшок, з вітражу, 

декупажу, техніки боді-арт, батік. В рамках проекту городяни мали можливість відвідати доступні майстер-

класи з різних видів технік мистецтва, цікаво та корисно провести час і навчитись краще розуміти один одного, 

взяти участь в міських та обласних ярмарках, виставках робіт, безробітні отримали змогу,  розвиваючи свої 

вміння, додатково поповнити сімейний бюджет від продажу виробів ручної роботи, що сприяє  економічному 

розвитку нашого міста. Майстер-класи, також забезпечили виявлення творчих людей в місті, надали їм 

відчуття можливої зміни власного життя, ставлення до світу та самого себе, допомогли сформувати лідерські 

якості, як талановитої людини, а також подивитися на хобі як на окремий бізнес, який може стати поштовхом 

до рішення відкрити свою власну справу. Тренінг “Як хобі перетворити на бізнес” дасть практичні поради з 

підприємництва для бажаючих налагодити бізнес з реалізації своїх виробів. 
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Проект «Квест-кімната «Таємниця фараона» в рамках Програми «Активні громадяни»/Представництво 

Британської Ради в Україні реалізується з 01.01.2019 по 1.07.2019 на базі бібліотеки-філії №8 для юнацтва. 

Тематична інтелектуальна гра стала одним із  найдоступніших, універсальних форматів молодіжного, 

сімейного та корпоративного відпочинку в місті, надає змогу учасникам поборотися за перемогу, успішно 

виконавши ряд головоломок та завдань протягом 1 години, допомагає  розвинути логічне мислення, 

лідерські якості, цілеспрямованість, рішучість кожного в екстремальних умовах.  

Квест-кімната «Таємниця фараона» - це саме те місце, де можна весело та з користю провести час зі своєю 

родиною, з коханою людиною. Ця квест-кімната створена за грантовим проектом. На сьогодні це 

найпопулярніша сучасна форма інтелектуального та культурного відпочинку молоді. Саме тут пропонують 

поринути у неймовірний та захопливий світ Єгипту, де можна відчути себе і археологом, і саме тими 

героями, перед якими постала найважливіша місія в житті - врятувати світ від темряви. Потрібно лише 

логічно мислити, діяти без остраху, бути дружніми та уважними, аби віднайти усі загадки, які саме вам 

залишили найкращі археологи, науковці, історики світу. 
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В 2017 році громадська організація «Центр громадської активності «ПЕРЕМОГА», яку  створили 

переселенці зі сходу України та місцеві жителі, прийняла участь у конкурсі проектів по Програмі від 

Агентства ООН у справах біженців (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців) та 

отримала фінансування на ремонт даху будинку культури в мікрорайоні Перемога.  

Проект успішно реалізований. 

 

У будівлі будинку культури працюють дитячі гуртки і студії, відновив діяльність хор ветеранів «Сузір'я», 

репетирують рок-музиканти. Зараз готуються до відкриття фітнес-клуб, танцювальні гуртки, клуб 

бардівської пісні, клуби «Господарочка»  і  «Робоклуб». 
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Олександрія зацікавлена у співробітництві і залученні іноземних партнерів до розвитку соціально-

економічної інфраструктури міста  і пропонує такі напрямки співпраці: 

• створення потужних виробництв, підприємств і нових робочих місць на території індустріального парку     

м. Олександрії; 

• створення електротранспортного підприємства для перевезення пасажирів міста Олександрії та прилеглих 

територій на міських маршрутах; 

• альтернативна та відновлювальна енергетика; 

• створення комплексу з переробки твердих побутових відходів та вироблення альтернативної енергії; 

• розвиток та удосконалення спортивної інфраструктури; 

• створення логістичних центрів; 

•  створення нового виробництва щодо видобування, переробки бурого вугілля і виробництва на його основі 

електричної і теплової енергії, споживачами якої можуть бути підприємства і соціальна сфера міста; 

• створення виробництва щодо видобування будівельної глини та виготовлення будівельних матеріалів; 

• створення виробництва з водопостачання міста з родовищ підземних вод; 

• освоєння вільних земельних ділянок для організації різних видів діяльності; 

• вигідні капіталовкладення у будівництво котелень на альтернативних видах палива  для опалення 

бюджетних закладів. 



аОлександрійська міська рада 

проспект Соборний, 59,  

місто Олександрія,  

Кіровоградська область,  

тел./факс +38 (05235)71340 

e-mail: rada@olexrada.gov.ua 

міський голова, Кузьменко Сергій Анатолійович 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Шклярук Юрій Володмирович 

телефон/tel: +38 (05235) 72221 

e-mail: rada.econom@gmail.com 

 

Відповідальна особа за роботу з інвесторами:  

начальник управління економіки міської ради,  

Черевашко Ростислав Євгенович, 

телефон/tel: +38(05235) 70725, +38(05235) 71434 

e-mail: upreco@olexrada.gov.ua, upreko.ol@ukr.net  

КОНТАКТНА 

 ІНФОРМАЦІЯ 

mailto:rada.econom@gmail.com

