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ПРЕС-ВИПУСК 

 
 

Розподіл домогосподарств Дніпропетровської області за наявністю товарів 
тривалого користування у 2012 році 

 
(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

 
Товари тривалого користування займають важливе місце у кожному 

домогосподарстві, поліпшуючи повсякденний побут. У сучасних умовах значно 
розширився асортимент товарів, зросла можливість їх вибору та придбання. 

Починаючи з 2000р., органами державної статистики щороку проводилось 
вибіркове опитування обстежуваних членів домогосподарств стосовно наявності у 
них товарів тривалого користування, з 2006р. – один раз на два роки. 

Опитування свідчить, що із загальної кількості домогосподарств 
Дніпропетровської області (1315,8 тис.) мають: пральні машини – 87,1%, 
електропилососи – 76,9%, відеоплеєри, відеомагнітофони, DVD-програвачі, 
цифрові фотоапарати – 42,3% родин. Перелічені показники забезпеченості 
населення необхідними електропобутовими товарами у Дніпропетровській області 
вищі за відповідні в цілому по Україні. Однак питома вага сімей області, в яких є 
холодильники (96,2%), телевізори  кольорові  (94,4%), мікрохвильові печі (36,7%), 
персональні комп’ютери (31,1%), автомобілі (17,6%), кондиціонери (12,4%), 
ноутбуки (12,1%) нижча від загальнодержавних показників.  

Переважно вітчизняними товарами володіють: 67,9% сімей – велосипедами, 
30,1% – холодильниками, 23,1% – автомобілями, 21,3% – пральними машинами, 
21,2% – електропилососами. 

У домогосподарствах користуються лише імпортними мобільними 
телефонами та персональними комп’ютерами. Такі товари імпортного 
виробництва, як відеоплеєри,  відеомагнітофони,  DVD-програвачи,  цифрові   
фотоапарати мають  99,7%, фотоапарати – 96,4%, телевізори кольорові – 90,7% 
домогосподарств з числа тих, що ними володіють.  



Основні види електропобутової техніки і транспортних засобів, а саме  – 
електропилососи, пральні машини, мікрохвильові печі, телевізори кольорові, 
холодильники і персональні комп’ютери були куплені новими більшістю 
домогосподарств Дніпропетровщини.  

Незважаючи на необхідність направляти суттєву частину коштів на 
харчування, окремі сучасні товари домашнього побуту та культурного призначення 
стали більш доступними для багатьох родин. Розподіл домогосподарств, які мають 
товари тривалого користування, залежно від розміру середньодушових грошових 
доходів свідчить: чим вищі доходи, тим краща забезпеченість більшістю 
електропобутових товарів. Тобто можливість користування найбільш сучасною 
технікою залежить головним чином від рівня доходів населення та стабілізації 
ринку цін. 
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