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68,9% домогосподарств 

вважають свій рівень 

доходів достатнім 

 У січні 2022р. проведено вибіркове 

опитування членів домогосподарств, які 

беруть участь в обстеженні умов життя, щодо 

самооцінки домогосподарствами рівня 

своїх доходів. 
 

За даними обстеження, у 38,5% сімей було достатньо доходів і вони робили 

заощадження. Низьким вважали рівень своїх доходів 31% родин, тому були 

вимушені постійно відмовляти собі у найнеобхіднішому, крім харчування. Частка 

родин, яким було достатньо доходів, але заощаджень не робили, склала 30,4%. Не 

вдалося забезпечити навіть достатнє харчування 0,1% домогосподарств області (в 

Україні – 3,3% сімей). 

За даними опитування, 65,6% домогосподарств вважають, що розмір 

середньодушового грошового доходу понад 13 тис.грн є достатнім для того, 

щоб не відчувати себе бідним, 20,4% визначили таким дохід в  

межах 9–10 тис.грн, 10% родинам достатньо до 9 тис.грн доходу, а 4% – від 10  

до 13 тис.грн. 

За результатами обстеження, 41,6% домогосподарств визначили, що рівень 

доходів понад 30 тис. грн на місяць в розрахунку на одну особу відповідає 

майновому становищу середнього класу, за оцінкою 19,9% сімей – їм достатньо 

26–30 тис.грн, для 16,5% родин – це доходи в межах від 24 до 26 тис.грн,  

13,2% – 16–20 тис.грн, 8,4% – рівня доходів до 16 тис.грн, для 0,4% – доходи  

від 20 до 24 тис.грн.   

Розподіл відповідей домогосподарств області відносно оцінок зміни їх 

матеріального стану за останній рік свідчить про те, що 7,8% домогосподарств 

зазначили, що їх добробут покращився, 39,5% респондентів відчувають 

погіршення, більше половини (52,7%) вважають, що він залишився без змін. 

Аналіз очікувань домогосподарств щодо змін їх матеріального стану на 

наступні 12 місяців свідчить про те, що 6,1% родин сподіваються на його 

покращення, 44,5% сімей припускають погіршення свого добробуту, а 49,4% – 

вважають, що їх матеріальне становище залишиться без змін. 
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