Прикарпаття товарами тривалого
користування
Головне управління статистики інформує. Наприкінці 2018 року
органами державної статистики проведено вибіркове опитування щодо рівня
забезпеченості домогосподарств товарами тривалого користування, які не лише
створюють комфортні умови життя та поліпшують повсякденний побут, але і
свідчать про достатній рівень матеріального добробуту сімей.
Отримані
результати
опитування,
розповсюджені
на
всі
домогосподарства, свідчать, що усі сім’ї Івано-Франківщини забезпечені
холодильниками, 97,8% – електропрасками, 97,7% – кольоровими телевізорами,
87,9% – пральними машинами, 82,8% – електропилососами, 70,1% –
мікрохвильовими печами, 65,7% – супутниковими антенами. Персональні
комп’ютери мають у користуванні 34,2% домогосподарств нашого краю,
ноутбуки – 30,3%, планшети – 20,7%. Майже кожна п’ята сім’я забезпечена
автомобілем, більше половини – велосипедами. Мобільними телефонами
користуються 96,2% домогосподарств області, з них 80,6% мають їх по два і
більше.
Переважна більшість товарів у домогосподарствах області були придбані
упродовж останніх 10 років, імпортного виробництва та куплені новими.
Упродовж останніх років відбулися певні позитивні зміни у рівні
добробуту населення, адже у сучасних умовах значно збільшився асортимент
товарів побутової техніки та зросли можливості їх придбання. Так, у 2018 році
86,9% домогосподарств області повідомили, що забезпечені базовим набором
товарів тривалого користування (телевізором, холодильником та пральною
машиною) проти 83,6% у 2016 році. За останні два роки спостерігається
збільшення частки сімей, які мають такі сучасні товари тривалого
користування, як супутникові антени, мікрохвильові печі, планшети,
електропилососи, морозильники, відеокамери, кухонні комбайни (на 24,7–3,8
в.п.). Водночас зменшилася питома вага домогосподарств, які мають у
користуванні фотоапарати, відеоплеєри, відеомагнітофони, DVD-програвачі,
цифрові фотоапарати, електропрогравачі та програвачі компакт-дисків (на 6,5–
2,7 в.п.).
Слід зазначити, що сім’ї Прикарпаття більше забезпечені, ніж в
середньому по Україні, такими сучасними побутовими товарами як супутникові
антени, морозильники, мікрохвильові печі, кухонні комбайни, кольорові
телевізори, планшети, швейні машини, електропилососи, електропраски,
відеокамери та холодильники.
Як засвідчили останні результати опитування, при значному збільшенні
доходів 23,8% родин нашого краю спрямували б їх, в першу чергу, на купівлю
побутової техніки, 13,4% – на придбання автомобіля.
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