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(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Розподіл домогосподарств за чисельним складом
(відсотків до загальної кількості домогосподарств)

УкраїнаІвано-Франківська область

- три особи

- чотири особи і більше

за кількістю дітей

Характеристика домогосподарств області з дітьми

за кількістю дорослих осіб

одна дитина - 71,4%

дві дитини - 27,4%

три дитини і більше - 1,2%

одна особа - 6,6%

дві особи - 46,6%

три особи і більше - 46,8%

- одна особа

- дві особи



повна вища

базова вища
неповна вища

повна загальна середня

базова загальна середня
початкова загальна середня

професійно-технічна

17,5

3,2

15,9

16,2

21,8

10,9

7,6

за кількістю кімнат у 
помешканні:

7,8%   - одна кімната
24,6% - дві кімнати
40,8% - три кімнати
26,8% - чотири кімнати і більше

за розміром житлової площі 
на одну особу:

5,7%   - до 7,5 м2

3,1%   - 7,5 м2 - 9,0 м2

18,7% - 9,01 м2 - 13,65 м2

31,8% - 13,66 м2 - 20,0 м2

10,8% - 20,01 м2 - 25,0 м2

29,9% - понад 25,01 м2

за типом житла:

25%  - окрема квартира
72%  - індивідуальний будинок
1,8% - частина індивідуального будинку
1,2% - гуртожиток

за часом будівництва житла:

6,3%   - у 40-х роках і раніше
7,9%   - у 50-х роках
11,6% - у 60-х роках
21,9% - у 70-х роках
29,2% - у 80-х роках
12,4% - у 1991-2000 роках
10,7% - у 2001 році та пізніше

51,1% - задоволені та дуже задоволені

34,2% - не дуже задоволені

14,7% - незадоволені і дуже незадоволені
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6,4

ступінь задоволення

своїм житлом

Розподіл домогосподарств за кількістю 

працюючих осіб у їх складі
(відсотків до загальної кількості домогосподарств, у складі яких є працюючі особи)

УкраїнаІвано-Франківська область

- одна особа

- дві особи

- три особи і більше  

Розподіл домогосподарств за житловими умовами

Розподіл населення у віці 6 років і старші за рівнем освіти
(відсотків до загальної кількості населення відповідного віку)

Івано-Франківська 
область Україна

23

2,4

17,9

19,8

17,3

7,5

6,3

5,2дошкільна
не мають освіти0,5 0,6


