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Основні висновки
Діаграма 1. Основні джерела теплопостачання, за
даними cтосовно всіх видів колективних центрів:
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опитаних колективних центрів повідомили, що матимуть
проблеми з теплопостачанням цієї зими
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Діаграма 3. Відсоток колективних центрів, які повідомили про
можливі проблеми з теплопостачанням, за формою власності
(n=316):
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Діаграма 2. Основні джерела теплопостачання, за
формою власності колективних центрів:
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Приватна

опитаних колективних центрів зазначили про
відсутність теплоізоляції як одну з наявних у центрі
проблем з точки зору інфраструктури

Значний відсоток колективних центрів у Хмельницькій (26%) та
Дніпропетровській (19%) областях повідомили про відсутність
опалення, в той час як 17% колективних центрів у Харківській
області зазначили про відсутність теплоізоляції.
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Відсутність коштів для оплати

Дрова

опитаних колективних центрів вказали на відсутність
опалення як одну з наявних у центрі проблем з точки
зору інфраструктури
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Діаграма 4. Найчастіше повідомлені проблеми, повязані із
теплопостачанням у наступному опалюваному сезоні:
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Зруйнована система опалення
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61%

опитаних колективних центрів повідомили про нагальну
потребу в забезпеченні мешканців центрів ковдрами

11%

опитаних колективних центрів повідомили про нагальну
потребу в отриманні допомоги з оплати комунальних
послуг

1. Дослідження ініціативи REACH «Підготовка до зимового періоду 2022-2023: пошкодження енергетичної інфраструктури. Липень 2022».
2. Показник «Газ» включає в себе використання індивідуальних газових котлів. Показник «Електроенергія» включає в себе використання індивідуальних електричних котлів.

Методологія
«Моніторинг колективних центрів» (МКЦ) – це ініціатива Кластеру з Координації
та Управління Колективними Центрами ВПО (CCCM), реалізована організацією
REACH за підтримки учасників кластеру.
МКЦ складається із повторюваного щомісяця збору даних, у якому ключовими
інформаторами виступають керівники колективних центрів. Збір даних
здійснюється шляхом поєднання моніторингових візитів та телефонних інтерв’ю.
Опитувальник у межах МКЦ є мультисекторальним та спрямованим на надання
широкому колу партнерів основної інформації про ключові галузеві показники.
З метою отримання актуальних даних у межах дослідження «Моніторинг
колективних центрів» (МКЦ) протягом липневого раунду (Раунд 2) буда зібрана
інформація щодо готовності колективних центрів до зимового періоду.
Збір даних для Раунду 2 відбувався з 11 по 22 липня. За підтримки партнерів
кластеру CCCM (Neeka, Neemia, Проліска, Право на захист, ROKADA,
КримSOS, ACTED та NRC) ініціатива REACH провела інтерв’ю з ключовими
інформантами (ІКІ) - керівництвом колективних центрів, які надавали
інформацію на рівні центру.
Загалом було опитано 1 534 колективні центри. Відбір центрів здійснювався
цілеспрямовано, тому наведені в бюлетні висновки слід вважати індикативними.
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Колективні центри, опитані протягом липня 2022
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З початку різкого загострення ситуації 24 лютого 2022 року комунальні підприємства, газова та енергетична інфраструктури зазнали значних
збитків та руйнувань у більшості областей України.1 Як наслідок, існує загроза для значної кількості населення країни залишитись без тепла.
Враховуючи, що температура в Україні взимку іноді знижується до -30°С, умови проживання ВПО, які перебувають у недостатньо утеплених
колективних центрах, залежатиме від якості роботи опалення. З метою інформаційної підтримки партнерів у плануванні заходів з
підготовки до зимового періоду у цьому бюлетні надаються зібрані протягом раунду 2 у рамках дослідження «Моніторинг колективних
центрів» узагальнені дані щодо наявності та видів опалення, а також вартості споживання (збір даних тривав з 11 по 22 липня).
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Зворотній зв’язок: CCCM Кластер, Україна
Електронна адреса: ukrkicccm@unhcr.org
Додаткова інформація: www.globalcccmcluster.org, www.humanitarianresponse
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Підготовка до зими

Значний відсоток колективних центрів у Кіровоградській
(28%), Волинській та Одеській (26%), Дніпропетровській
(24%) областях повідомили про необхідність проведення незначного ремонту, в той час як 28% центрів
у Запорізькій, 24% у Хмельницькій та Кіровоградській
областях зазначили про необхідність ремонту середньої складності.

14%

опитаних колективних центрів
повідомили про необхідність
відновлення теплоізоляції та системи
опалення для проходження зимового
періоду

Значний відсоток колективних центрів, розташованих на
території Харківської та Житомирської областей, зазначили
про необхідність відновлення теплоізоляції та системи
опалення, - 24% та 22%. відповідно.
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Діаграма 6. Очікувана вартість опалення у наступному
опалювальному сезоні (за даними центрів):
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опитаних колективних центрів
зазначили про використання
електричних обігрівачів в якості
додаткового джерела опалення
під час холодів
опитаних колективних центрів
повідомили, що електрична
потужність будівлі центру є
недостатньою для поточного
рівня заселення

Лише 5% (n=73) досліджених колективних центрів повідомили про
несплачену заборгованість за теплопостачання, спожите за попередні
опалювальні сезони. Такий невеликий відсоток можна пояснювати тим,
що КІ не володіють даною інформацією, оскільки послуги (в тому числі з
опалення) фінансуються місцевою владою (62%), державними органами
(17%) та приймаючою громадою (12%).
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Дуже дорого
Доступно

опитаних колективних центрів повідомили, що
матимуть проблеми з оплатою опалення в
найближчому опалювальному сезоні

3. Незначні ремонтні роботи систем опалення включають у себе ізоляцію труб, ремонт вентиляції та забезпечення герметичності.
4. Ремонтні роботи з відновлення систем опалення середньої складності включають у себе: модернізацію та капітальний ремонт системи опалення.
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Діаграма 7. Рівень опалення колективних
центрів
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Діаграма 5. Наявність палива за даними
колективних центрів (n=384):
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Білорусь

опитаних центрів повідомили, що в межах
підготовки до зими система опалення
потребує незначного ремонту3
опитаних центрів повідомили, що в
межах підготовки до зими система
опалення потребує ремонту середньої
складності4
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Типи опалення колективних центрів, розподіл за областями
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Діаграма 8. Серед колективних центрів, що повідомили про
несплачені борги, відсоток тих, які вказали заборгованість
у розмірі:

Більше 10 000 грн 82%
Від 1 001 до 10 000 грн 14%
До 1 000 грн 4%
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