Ярмолинецька центральна районна бібліотека

Аналіз
анкетування «Енергозбереження в вашій оселі»
17 червня 2015 року в Ярмолинецькій ЦРБ пройшло засідання круглого
столу «Енергозбереження в побуті», мета якого популяризація державної
програми кредитування на придбання енергозберігаючих товарів та способів
економії коштів та ресурсів пересічних громадян Ярмолинеччини. В рамках
заходу було проведено анкетування присутніх на заході мешканців нашого
району.
Було опитано 50 респондентів.
Із них: службовців – 28, робочі -7, безробітні – 2, пенсіонери – 7,
підприємці – 6 осіб. З них 25 мешкають в смт. Ярмолинці, 25 – в селах
району.
На перше питання «Які види опалення є в вашій оселі?» відповіли осіб:
- Газовий котел – 41;
- Котел на тверде паливо – 14;
- Електричне обладнання – 6;
- Грубка -19;
- Газовий конвектор – 3.

Які види опалення в Вашій оселі?
4%

23%

газовий котел
котел на тверде паливо
49%

електричне обладнання
грубка

7%

газовий конвектор

17%

На друге запитання «Які види енергозбереження застосовані в вашій
оселі?»:
- Грубка – 19;
- Енергозберігаючі вікна – 25;
- Енергозберігаючі двері -17;
- Теплоізоляційні матеріали – 7;
- Енергозберігаючі лампи -22;
- Твердопаливний котел – 14.
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Третє питання «Чи скористуєтесь ви державною програмою
кредитування?»:
- Так – 10
- Ні – 37
Слід врахувати, що опитування проводилося на початку заходу, тому 5
осіб обґрунтували свою відмову від кредитування по причині необізнаності з
цією програмою, 3 особи відповіли, що мають фінансову платоспроможність,
а 4 особи відповіли, що навпаки не мають можливості платити кредит.
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Четверте питання «Як ви будете економити кошти взимку?»
- Оформлю субсидію – 15;
- Застосую енергозберігаюче опалення – 26;
- Інше – 2.
Інше обґрунтували, що скоротять площу проживання.

-

П’яте питання «Ваш соціальний статус»:
Службовець – 28;
Робочий – 7;
Безробітний – 2;
Пенсіонер - 7;
Підприємець - 6.
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