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Додаток 
до листа Державної служби 
статистики України 
від № 

Структура середньодушових грошових витрат на придбання 
домогосподарствами у 2014 році окремих продуктів 
харчування, передбачених наборами для дітей віком 

від 0 до 6 та від 6 до 18 років 
(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

у відсотках 

інші овочі і баштанні 100,0 
капуста білокочанна 15,7 
помідори 28,0 
огірки 19.7 
морква, буряки 13,3 
цибуля 18,0 
кабачки, баклажани, гарбузи 5,3 

ягоди та виноград 100,0 
ягоди1 60,1 
виноград 39,9 

кондитерські вироби 100,0 
печиво, пряники 79.3 
карамель, ірис _ 20,7 

яловичина, баранина, телятина 100,0 
яловичина і телятина 98,3 
баранина і козлятина 1,7 

птиця, кріль 100,0 
птиця 91,2 
кріль" 8,8 

ковбаса варена, сосиски, сардельки 100,0 
ковбаса варена 48,6 
сосиски;сардельки 51,4 

субпродукти 100,0 
субпродукти яловичі 20.4 
субпродукти свинячі 32,6 
субпродукти птиці _ _ _ _ _ 47,0 

риба свіжа, свіжоморожена 100,0 
риба свіжа" 30,7 
риба морожена 69,3 

рибопродукти 100,0 
риба свіжа3 24,9 
риба морожена 56,3 
оселедці 18,8 

: Ягоди, ягоди та плоди дикорослі 
2 М'ясо інших видів домашніх тварин 

* Риба жива та охолоджена 



Структура середньодушових грошових витрат на придбання 
домогосподарствами у 2014 році окремих продуктів харчування, 

передбачених наборами для працездатного населення та для осіб, які 
втратили працездатність 

(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

у відсотках 

помідори, огірки 
помідори 
огірки 

інші овочі 
капуста білокочанна 
помідори і огірки 
морква і буряки 
цибуля і часник 
кабачки, баклажани, гарбузи 

цибуля,часник 
цибуля 
часник 

фрукти і ягоди 
кісточкові 
яблука 

і 
ягоди' 
виноград _ _ 

ковбасні вироби 
ковбаса варена 
сосиски,сардельки 

г- - 7 

ковоаса напівкопчена" 
субпродукти 

субпродукти яловичі 
субпродукти свинячі 
субпродукти птиці 

інші рибопродукти 
риба свіжа"' 
риба морожена 
оселедці _ _ 

цукор, кондитерські вироби 
цукор-пісок 
печиво, пряники 
карамель, ірис 

кондитерські вироби 
печиво, пряники 
карамель, ірис 

молоко, кефір 
молоко збиране 

.4 
кисломолочні напої 

100,0 
58.8 
41.2 
100,0 
15,6 
47.3 
13,2 
18,6 
5 ,3_ 

100,0 
96.2 
3,8 

100,0 
21.3 
43.9 
20,9 
13,9 

100,0 
33,9 
35,9 
30,2 

100,0 
20.4 
32.6 
47,0 
100,0 
25,0 
56,2 

_1_8,8 
100,0 
54,4 
36.2 
9,4 

100,0 
79.3 
20.7 
100,0 

1,2 

98.8 

1 Ягоди, яголи та плоди ликорослі 
Включаючи варено-копчену ковбас} 

1 Риба жива та охолоджена 
4 Кефір, ряжанка, ацидофілін. кисле молоко іа кисломолочна продукція інша 


