
ОБСЯГ ПРОДУКЦІЇ, РЕАЛІЗОВАНОЇ   
ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ОБЛАСТІ 

ЗА СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2010 РОКУ 
 

За січень–червень 2010р. промисловими підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, 
послуг) на 34475,8 млн.грн. У структурі реалізації 71,6% складає продукція переробної промисловості, з якої найбільша 
частка припадає на продукцію підприємств з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, металургійного 
виробництва та виробництва готових металевих виробів,  хімічної і нафтохімічної промисловості.  

Частка підприємств добувної промисловості склала 14,7%, а з виробництва та розподілення електроенергії, газу та 
води в загальному обсязі реалізованої продукції – 13,7%.  

 
Обсяг реалізованої продукції  

за основними видами промислової  діяльності1 

за січень–червень 2010 року 
 

 Обсяг реалізованої  
промислової продукції (товарів, послуг) у 

відпускних цінах підприємств 
 (без ПДВ та акцизу) 

 за січень–червень 2010 року 

Довідково: структура 
обсягу реалізованої 

промислової продукції, 
без врахування вартості 
електроенергії, газу та 
води, придбаних для 
перепродажу, % 

тис.грн. 
у % до всієї 

реалізованої продукції  

Промисловість 34475785,9 100 100 
Добувна і переробна промисловість 29744781,3 86,3 91,6 
Добувна промисловість 5057256,3 14,7 15,6 
Переробна промисловість 24687525,0 71,6 76,0 
з неї    
Виробництво харчових продуктів, напої та 
тютюнових виробів  1032412,2 3,0 3,2 
Легка промисловість 54735,1 0,2 0,2 
Оброблення деревини та виробництво  
виробів з деревини, крім меблів 11937,1 0,0 0,0 
Целюлозно-паперове виробництво та  
поліграфічна діяльність 469227,2 1,4 1,4 
Виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення  … 1 … 1 … 1 
Хімічна та нафтохімічна промисловість 2340282,9 6,8 7,2 
Виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції 330795,4 1,0 1,0 
Металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів 7914623,2 22,9 24,4 
Машинобудування 2803935,3 8,1 8,6 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу 

та води 4731004,6 13,7 8,4 
_____________ 
1 Дані розроблено на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами 
реалізованої промислової продукції малі підприємства. Інформація сформована за функціональним принципом (по 
однорідних продуктах), без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками.  
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”. 
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ЦІНИ І ТАРИФИ 
 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку Луганської області в липні 2010р. склав 99,9%, що 
більше на 0,1 в.п. загальнодержавного рівня (99,8%) і на 0,7 в.п. – відповідного показника по Луганській області, що 
склався в липні 2009р. (100,6%). 

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої протягом липня п.р. знизилися на 0,3% (по Україні в цілому – 
на 0,7%). Найбільш подешевшали овочі (на 6,5%), у тому числі морква (на 25,5%), цибуля (на 25,4%), капуста (на 
22,6%), буряк (на 22,3%), огірки (на 19,9%), картопля (на 0,8%). На 5,5% стали дешевше їстівні тваринні жири, на 
3,7% – рис, на 1,3% – сир та м’який сир (творог), на 1,2% – свинина, на 0,6 % – олія, на 0,5% – м'ясо птиці, на 0,4% –
кисломолочна продукція, на 0,3% – безалкогольні напої. 

В той же час на 4,3% подорожчала гречана крупа, на 4,2% – фрукти, на 4,0% – яйця,  на 1,4% – цукор, 
консервоване молоко, на 1,3% – вершкове масло, на 1,1% – молоко,  кондитерські вироби з цукру, на 1,0% – риба та 
продукти з риби, на 0,5% – хліб, на 0,4% – макаронні вироби, борошно, кондитерські вироби з борошна, на 0,3% – 
яловичина. 

Алкогольні напої та тютюнові вироби, зросли в ціні на 0,3%. 
Вартість комунальних послуг і товарів, пов'язаних з утриманням та ремонтом житла підвищилася на 0,1%. При 

цьому утримання та ремонт житла подорожчали на 0,9%. 
У сфері охорони здоров'я ціни підвищилися на 0,5%, що пов'язане з подорожчанням послуг санаторно-курортних 

установ (на 5,6%). 
Здешевлення бензину в липні п.р. на 0,9% вплинуло на зниження цін і тарифів у транспортній галузі (на 0,2%). 
За минулий місяць на 0,1%, подешевшали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання 

житла, а також зв'язок. 
Разом з тим освіта, обслуговування в ресторанах і готелях подорожчали на 0,4%, відпочинок і культура – на 0,3%, 

одяг і взуття – на 0,1%. 
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ПОСІВНІ ПЛОЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР  
У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПІД УРОЖАЙ 2010 РОКУ 

 

За результатами уточнених даних в області посіяно сільськогосподарських культур на площі 926,2 тис.га, з них в 
сільськогосподарських підприємствах – 731,3 тис.га (79,0% загальної площі), у господарствах населення – 194,9 тис.га 
(21,0%). 

Посівні площі під урожай 2010р. характеризуються наступними даними: 
 

Посівні площі під урожай 2010 року 
 Усі категорії 

господарств 

У тому числі  
сільськогосподарські 

підприємства господарства населення 

тис.га у % до 2009р. тис.га у % до 2009р. тис.га у % до 2009р. 
Посівна площа – всього  926,2 92,8 731,3 91,2 194,9 99,0 
Зернові та зернобобові культури  460,1 86,1 385,8 83,9 74,3 99,3 
у тому числі       
пшениця озима та яра 263,6 86,2 235,6 84,6 28,0 102,2 
жито озиме та яре 8,5 68,0 7,5 65,2 1,0 100,0 
гречка 2,7 62,8 2,6 63,4 0,1 50,0 
ячмінь озимий і ярий 97,7 85,1 72,2 80,4 25,5 102,0 
кукурудза на зерно 55,1 104,6 39,2 108,6 15,9 95,8 
овес 15,7 54,7 13,0 50,8 2,7 84,4 

Технічні культури 354,9 101,0 302,4 101,7 52,5 96,9 
у тому числі         
соняшник на зерно 345,8 100,5 293,3 101,2 52,5 96,9 
цукрові буряки  0,2 – 0,2 – – – 
соя 1,2 – 1,2 – – – 
ріпак озимий та ярий 4,0 – 4,0 – – – 

Картопля та овоче-баштанні 
культури 55,6 100,5 2,0 125,0 53,6 99,8 
у тому числі         
картопля 38,9 99,2 0,1 100,0 38,8 99,2 
овочі 13,6 101,5 0,9 128,6 12,7 100,0 

Кормові культури 55,6 98,1 41,1 96,5 14,5 102,8 

 
Зернові та зернобобові культури в структурі посівних площ під урожай 2010р. займають 49,7%, що на 3,9% менше 

ніж у 2009р., технічні культури – 38,3% (на 3,1% більше), картопля та овоче-баштанні культури – 6,0% (на 0,5% 
більше), кормові культури – 6,0% (на 0,3 більше). 

Посівна площа зернових та зернобобових культур в усіх категоріях господарств склала 460,1 тис.га (на 74,4 тис.га 
менше проти 2009р.), в сільськогосподарських підприємствах – 385,8 тис.га (на 73,9 тис.га менше), в господарствах 
населення – 74,3 тис.га (на 0,5 тис.га менше). 

Під урожай 2010 року всіма категоріями господарств було посіяно 373,2 тис.га озимини, що на 20,2 тис.га або на 
5,7% більше, ніж у попередньому році, в тому числі – 320,9 тис.га пшениці, що на 14,0 тис га більше, 28,6 тис.га 
ячменю (на 16,7 тис.га), жита, навпаки, було посіяно на 3,5 тис.га менше (всього – 9,8 тис.га). Ріпаку було посіяно 13,9 
тис.га, що менше ніж у минулому році на 7,0 тис.га. 

В осінньо-зимовий період озимі загинули на площі 80,3 тис.га, або 21,5% від посіяної площі озимих. 
Ярих культур по загиблих озимих посіяно 35,7 тис.га ( 44,5% від площі загиблих озимих). 
До кінця сівби ярих культур збереглося 288,9 тис.га озимих на зерно та зелений корм, у тому числі на зерно – 

286,4 тис.га, 2,5 тис.га залишилось на зелений корм силос та випас.   
Технічні культури було посіяно на площі 354,9 тис.га (на 3,4 тис.га більше проти 2009р.), в сільськогосподарських 

підприємствах – 302,4 тис.га (на  5,1 тис.га  більше), в господарствах населення – 52,5 тис.га (1,7 тис.га менше). 
Посіви овоче-баштанних культур та картоплі у всіх категоріях господарств збільшились на 0,3 тис.га і займають 

55,6 тис. га, в сільськогосподарських підприємствах – на 0,4 тис.га (2,0 тис.га), в господарствах населення, навпаки, 
зменшились – на 0,1 тис.га (53,6 тис.га). 

Кормові культури посіяно на 55,6 тис.га, що на 1,1 тис.га менше ніж у 2009р., в сільськогосподарських 
підприємствах – на 41,1 тис.га (на 1,5 тис.га менше), в господарствах населення – 14,5 тис.га (на 0,4 тис. га більше). 

Частка посівів господарств населення у загальній площі посівів області склала 21,0%, зернових та зернобобових 
культур – 16,1%, технічних культур – 14,8%, картоплі та овоче-баштанних культур – 96,4%, кормових культур – 
26,1%. 
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СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  
У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 ЛИПНЯ 2010 РОКУ 

 
Загальна сума невиплаченої заробітної плати впродовж червня збільшилася на 1,2% і на 1 липня 2010р. становила 

173,8 млн.грн. У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадає 72,9%, на підприємства-
банкрути (суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом) – 26,8%, решта – на економічно неактивні підприємства. 

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств порівняно з попереднім місяцем збільшилася на 1,4% і на 
1 липня 2010р. становила 126,7 млн.грн. 

Найбільша питома вага боргу із заробітної плати припадає на працівників промисловості (63,0%), будівництва 
(21,1%), установ, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям 
(6,9%). 

Серед регіонів найбільша питома вага у сумі боргу по області по економічно активних підприємствах станом на 1 
липня 2010р. припадає на підприємства міст Луганськ (33,8%), Лисичанськ (9,1%) та Рубіжне (8,8%).        

На 1 липня 2010р. вчасно не отримали заробітну плату 53,4 тис. осіб, або 9,9% від загальної кількості штатних 
працівників економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2371 
грн., що перевищує на 0,5% середню заробітну плату по області за червень 2010р. 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
У ЧЕРВНІ 2010 РОКУ 

 
У червні 2010р. кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій Луганської області (з кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з травнем зменшилася на 0,4% і становила 544,5 тис. осіб. Середній 
розмір їхньої номінальної заробітної плати становив 2360 грн. та у 2,7 раза перевищував законодавчо встановлені 
державні соціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та рівень прожиткового мінімуму для працездатної 
особи (884 грн.). Порівняно з травнем 2010р. розмір заробітної плати збільшився на 7,0%, а з червнем 2009р. – на 
25,1%. 

У червні 2010р. порівняно з травнем на підприємствах більшості видів економічної діяльності відбулося зростання 
розміру номінальної заробітної плати. Темпи приросту показника коливалися від 1,2% у працівників торгівлі до 32,4% у 
працівників закладів освіти, у промисловості – від 0,5% на підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної 
продукції  до 85,9% на підприємствах з виробництва гумових та пластмасових виробів. 

Найвищий рівень оплати праці у червні 2010р. мали працівники, зайняті у фінансовій сфері, а серед промислових 
видів діяльності – зайняті на підприємствах із добування вугілля, а також на підприємствах з виробництва гумових та 
пластмасових виробів, де рівень заробітної плати перевищував середній показник в економіці області в 1,3– 1,5 раза. 

Індекс реальної заробітної плати найманих працівників у червні 2010р. порівняно з травнем становив 107,4%, а 
відносно червня 2009р. – 118,5%. 
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СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОМОГОСПОДАРСТВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

За даними обстеження умов життя домогосподарств, кількість домогосподарств Луганської області у 2010р. складає 
923,0 тис., що становить 5,4% загальної кількості домогосподарств України. Проти 2009р. кількість домогосподарств 
нашої області зменшилася на 0,6%. Розподіл домогосподарств за місцем проживання не змінився порівняно з 2009р. У 
міських поселеннях проживають 87% домогосподарств, з них у великих містах (з чисельністю 100 тис. осіб і більше) – 
57%, у малих – 30%, у сільській місцевості мешкає 13% домогосподарств області.  

Середній розмір домогосподарства Луганської області декілька зменшився проти 2009р. та склав 2,39 особи, у 
середньому по Україні середній розмір домогосподарства становив 2,59 особи.  

Найбільш поширеними у Луганській області за даними обстеження є домогосподарства, які складаються з двох осіб, 
частка їх становила 35% проти 28% у 2009р., у середньому по Україні з двох осіб складається 29% домогосподарств. 

З трьох осіб складається 27% домогосподарств Луганської області (в 2009р. – 30%), у середньому по Україні – 
майже кожне четверте. 

Багаточисельні домогосподарства (з чотирьох і більше осіб) залишаються нехарактерними для Луганської області, 
частка їх становить 14%, у середньому по Україні ця частка склала 23%.  

 
Розподіл домогосподарств за розміром 
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Частка домогосподарств Луганської області, які мають у своєму складі дітей у віці до 18 років залишилася на 
торішньому рівні та становить 36%, у середньому по Україні – 38%.  

Кожне третє  домогосподарство з дітьми у Луганській області має дітей у віці від 7 до 13 років, 27% - до 3 років, 
17% – від 3 до 6 років, майже кожне сьоме домогосподарство - від 14 до15 років, кожне восьме – від 16 до 17 років. 

Порівняно з минулим роком, слід відмітити зростання частки домогосподарств нашої області, які мають дітей у віці 
до 3 років на 5,2 в.п. та від 14 до 15 років на 6,3 в.п. 

Серед домогосподарств з дітьми найбільш поширені однодітні (93%), двоє дітей мають 7% домогосподарств, троє 
дітей і більше – 0,1%. Порівняно з попереднім роком частка домогосподарств, які мають одну дитину збільшилася на 
2,3 в.п., багатодітних навпаки зменшилася на 0,1 в.п. У середньому по Україні одну дитину мають кожні сім з десяти  
домогосподарств, 23% – двоє, 3% - троє і більше дітей. 

Умови та рівень життя домогосподарств з дітьми значною мірою залежать від наявності та кількості дорослих осіб у 
їх складі. Обстеження показало, що 58% домогосподарств з дітьми Луганської області мають у своєму складі двох 
дорослих осіб, в середньому по Україні - 56%, трьох і більше – 26% (33%). Одну дорослу особу в своєму складі має 
16% домогосподарств нашої області, у середньому по Україні - кожне дев’яте домогосподарство. Із загальної кількості 
домогосподарств з дітьми 4,2% складалися лише з дітей та непрацюючих пенсіонерів. 

Порівняно з 2009р. у нашій області на 6,9 в.п. зменшилася частка домогосподарств з дітьми де є двоє дорослих 
осіб, на 2,3 в.п. - троє і більше осіб, навпаки збільшилася на 9,2 в.п. частка домогосподарств з однією дорослою 
особою. 



За даними обстеження частка домогосподарств, у складі яких є діти, які не мають одного чи обох батьків, як у 
Луганській області становить 9% загальної кількості домогосподарств, у середньому по Україні – 8%. Дев’ять з десяти 
домогосподарств, в яких діти виховуються в неповних сім’ях, мають у своєму складі одну дитину, 5% домогосподарств – 
двох, 0,2% – трьох і більше дітей. У середньому по Україні – відповідно 83%, 14%, 3%. 

Однією дорослою особою утримується більше половини домогосподарств з дітьми, у складі яких є діти, які не мають 
одного чи обох батьків,  двох дорослих осіб мають у своєму складі 17% домогосподарств,  трьох і більше дорослих    
осіб – 24%. 

Кількість домогосподарств без дітей склала 588,8 тис., 64% усіх домогосподарств області (на рівні минулого року), з 
них одинаки становили 218,9 тис., кожні сім з десяти одинаків особи у непрацездатному віці.  У середньому по Україні 
лише з дорослих осіб складаються три з кожних п’яти домогосподарств, серед одинаків більше двох третин становлять 
особи непрацездатного віку.    

У Луганській області питома вага домогосподарств, які мають у своєму складі працюючих осіб становить 63% від 
загальної кількості домогосподарств, з них половина мають одну працюючу особу, двоє працюючих осіб – 44%, троє і 
більше осіб - 8% домогосподарств. Проти попереднього року збільшилася частка домогосподарств, у складі яких є лише 
одна працююча особа. 

Коефіцієнт економічного навантаження на працюючого члена домогосподарства у Луганській області збільшився 
проти 2009р. та склав 2,37, у середньому по Україні він становить 2,50.  

На соціально-економічні характеристики домогосподарств поряд з другими показниками впливає також освіта. 
Повну вищу освіту мають 20% населення Луганської області у віці 6 років і старші, базову вищу - 3%, неповну вищу – 
17%. Як і в інших регіонах України, переважаючим рівнем освіти є повна загальна середня - 39% населення у віці 6 
років і старші. Частка населення, яке має базову загальну середню освіту склала 9%, початкову загальну мають 10%. 
Не мають початкової загальної освіти та неписьменні 2% населення області у віці від 6 років і старші. Порівняно з 
2009р. розподіл населення у віці 6 років і старші за рівнем освіти змінився незначно, на 5,3 в.п збільшилася частка 
населення, яке має базову вищу освіту. 

Значну частину продуктів харчування населення Луганської області отримує з особистих підсобних господарств. 
Земельні ділянки мають у своєму користуванні, 43% домогосподарств області, у середньому по Україні – більше 
половини (55%) домогосподарств.  

Худобу, птицю, бджіл, як і торік утримує кожне сьоме домогосподарство, у середньому по Україні - кожні три з 
десяти домогосподарств.  

У 2010р. в Луганській області значно зменшилася проти минулого року частка земельної площі, яка здається в 
оренду з 76% у 2009р. до 57%. Разом з цим частка площі, яка використовується для вирощування продукції для 
власних потреб і на продаж збільшилася вдвічі і становила 30% від загальної площі, яка знаходиться у користуванні 
домогосподарств. Зменшилася частка земельної площі для вирощування продукції лише для власних потреб з 9% у 
2009р. до 5% у 2010р.  

Однією з основних характеристик умов життя домогосподарств є забезпеченість житлом та рівень його благоустрою. 
За даними обстеження у 2010р. більше, ніж три п’ятих сімей Луганської області проживають в окремих квартирах,  
третина – у індивідуальних будинках, у частині індивідуального будинку мешкає 2% населення,  у гуртожитках – 0,6%. 
Переважна більшість домогосподарств України (93%) також мають окреме житло (окрему квартиру або індивідуальний 
будинок).  

Кожні дев’ять з десяти (без урахування тих, які мешкають у гуртожитках) домогосподарств Луганської області, як і 
в середньому по Україні проживають у приватному (приватизованому, купленому) житлі,  у державному – 5% (2%), 
наймає житло 4 % (2%) домогосподарств. 

Два з п’яти домогосподарств мають двокімнатне житло, кожне третє проживає в трьох кімнатах, кожне сьоме в у 
одній кімнаті та чотирьох і більше кімнатах. У середньому по Україні розподіл домогосподарств за кількістю кімнат у 
житлі свідчить, що також найбільша частина домогосподарств (37%) мають двокімнатне житло, третина мешкає в трьох, 
16% домогосподарств – у чотирьох і більше, 14% – у одній кімнаті.  

За даними обстеження суттєва частка домогосподарств забезпечена житловою площею недостатньою мірою. 
Житлова площа двох з п’яти домогосподарств, як у середньому по країні, так і у Луганській області, нижче санітарної 
норми 13,65 м2 на одну особу. Зокрема чверть домогосподарств області мають житлову площу від 9,1 м2 до 13,65 м2, 5% 
домогосподарств мешкає у житлі розміром від 7,5 м2 до 9,0 м2 на одну особу та 6%  мають житлову площу розміром до  
7,5 м2  на одну особу.  

У одній кімнаті у Луганській області переважно мешкає одна особа, у двокімнатному  та трикімнатному житлі – дві 
особи, у чотирикімнатному та більшому - відповідно  чотири особи та більше. 

Централізованим газопостачанням у Луганській області обладнано 86% житла (у 2009р. – 83%), чотири з п’яти 
домогосподарств, як і торік мають водопровід та каналізацію, ванну або душ. У житлі обладнаним центральним 
опаленням мешкають 53% домогосподарств (57%). Індивідуальну систему опалення свого житла мають 38%, цей 
показник збільшився проти минулого року на 9 в.п. Газову колонку в своєму житлі мають 17% (проти 16% у 2009р.) 
домашній телефон – половина домогосподарств, як і у минулому році.  

Переважна більшість населення Луганської області бере воду для пиття та приготування їжі з мережі 
водопостачання (76%). Кожне п’яте домогосподарство нашої області бере воду з криниці або колонки у своєму дворі. 
Частка домогосподарств, які користуються громадською колонкою або громадською криницею становить 3%, з інших 
джерел  беруть воду 1,2% домогосподарств.  

Оцінка домогосподарствами Луганської області своїх житлових умов у 2010р. за даними обстеження позитивну 
свідчить, що із загальної кількості домогосподарств більше половини (53%)  задоволені своїми житловими умовами, але 
проти 2009р. цей показник зменшився на 5,1 в.п. У середньому по Україні задоволені своїми житловими умовами 46% 
домогосподарств .  

Частка домогосподарств нашої області, яка дуже задоволена своїми житловими умовами як і у попередньому році 
склала 1% домогосподарств, у середньому по країні цей показник становив 2%. 

Залишається значною (28%) частка домогосподарств Луганської області, які не дуже задоволені своїми житловими 
умовами, але порівняно з минулим роком вона зменшилася на 2 в.п., у середньому по Україні не дуже задоволена своїм 
житлом майже третина домогосподарств. 

Домогосподарства, які незадоволені та дуже незадоволені своїми житловими умовами складають 18% загальної 
кількості та частка їх проти 2009р. збільшилася на 7 в.п. У цілому по Україні кожне п’яте домогосподарство  
незадоволене або дуже незадоволене своїми житловими умовами.  

Домогосподарства з дітьми, які задоволені або дуже задоволені своїми житловими умовами в 2010р. складають 
49%, частка їх зменшилася проти 2009р. на 5 в.п. У середньому по Україні так визначили свій ступінь задоволення 
житловими умовами 44% домогосподарств з дітьми. 
 



Розподіл домогосподарств з дітьми за ступенем 
задоволення своїми житловими умовами 

(відсотків) 

 

Кожне п’яте домогосподарство з дітьми Луганської області дуже незадоволене, або незадоволене своїми житловими 
умовами, торік таку думку висловило кожне десяте домогосподарство, тобто негативна оцінка житла вдвічі збільшилася. 

Серед домогосподарств без дітей 56% задоволені своїми житловими умовами, проти минулого року ця частка 
зменшилася на 4 в.п. У середньому по Україні задоволені своїм житлом  у 2010р. 48% домогосподарств без дітей.  

Частка домогосподарств без дітей, які не дуже задоволені своїм житлом в порівняні з минулим роком не змінилася 
та склала 27%. У середньому по Україні не дуже задоволене своїми житловими умовами кожне третє домогосподарство. 
Дуже незадоволені або незадоволені своїми житловими умовами у 2010р. 17% домогосподарств Луганської області. 
Порівняно з попереднім роком ця частка збільшилася на 5 в.п., з середніми по Україні – була менше на 0,7 в.п. 
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