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Cпоживання продуктів харчування у домогосподарствах м.Києва  

у ІV кварталі 2013 року 

(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

 

Станом на 01.01.2013р. чисельність постійного населення м.Києва 

становила 2803,7 тис. осіб. Кількість домогосподарств м.Києва склала 1062,8 тис.  

Середній еквівалентний розмір одного домогосподарства становив 2,11 

особи. 

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства м.Києва  

у IV кварталі 2013р. склали 7065,00 грн., що на 24,3% більше, ніж у відповідному 

періоді 2012р. 

Найбільшу частку сукупних витрат (38,0%) домогосподарства направляли 

на харчування (включаючи харчування поза домом). Сукупні витрати на 

харчування в розрахунку на одне домогосподарство за місяць склали 2681,19 

грн., на одного члена домогосподарства – 1270,71 грн.  

До спожитих продуктів харчування віднесені продукти, які були у звітному 

періоді куплені, отримані з особистого підсобного господарства, від 

самозаготівель (на полюванні, рибалці, у лісі тощо), а також отримані в 

подарунок та з інших джерел. 

 

 

Сукупні витрати домогосподарств на харчування 
 

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство) 

 Усього, грн. 

  
Хліб і хлібопродукти 286,07 

М’ясо та м’ясопродукти 618,06 

Риба та рибопродукти 186,10 

Молоко, сир 330,36 

Яйця 67,67 

Олія та жири 160,11 

Фрукти 223,22 

Овочі 189,21 

Картопля 57,86 

Цукор, джем, мед, сироп, шоколад та кондитерські 

вироби 147,47 

Інші продукти харчування 50,35 

Безалкогольні напої 163,47 

Харчування поза домом 201,24 

 

 

 



Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 
 

(у середньому за місяць у розрахунку на одну особу) 

 Усього 

  
Хліб і хлібні продукти, кг 7,2 

Риба і рибопродукти, кг 2,1 

Яйця, шт. 22 

Олія та інші рослинні жири, кг 1,6 

Цукор (включаючи цукор, використаний на кондитерські вироби), 

мед, кг 2,4 

М’ясо, м’ясопродукти та сало (в перерахунку на м’ясо), кг 6,0 

Молоко, молокопродукти та масло (в перерахунку на молоко), кг 22,4 

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг 7,5 

Картопля, кг 4,4 

Овочі і баштанні (кавуни, дині), кг 8,2 

 

 

Структура сукупних витрат домогосподарств м.Києва 
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