
Сукупні еквівалентні 

доходи на одного члена 

домогосподарства         

на місяць 5853 грн

Середньомісячні 

сукупні ресурси одного

домогосподарства 

11180 грн

51,8% 
продовольчі 

товари та 
харчування 
поза домом

24,0% 
непродовольчі 

товари

11,1%

послуги

13,1%

інші витрати

Середній розмір 

домогосподарства 

2,30 особи

(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Витрати і ресурси домогосподарств Чернігівщини у 2019 році 

Структура 
середньомісячних 
сукупних ресурсів

87,6%

Грошові 
доходи

9,8%

Негрошові 
доходи

2,6%
Використані 

заощадження, 
позики, повернені 
борги, інші доходи

51,1% - оплата праці

2,5% - доходи від підприємницької 
діяльності та самозайнятості

3,8% - доходи від продажу 
сільськогосподарської продукції

22,3% - пенсії, стипендії, допомоги, 
пільги, субсидії, надані готівкою

7,9% - інші грошові доходи

Середньомісячні сукупні витрати одного 

домогосподарства на придбання товарів та 

послуг склали 9996 грн.

Найбільшу частину 

сукупних витрат 

(49,2%) домогоспо-

дарства області 

витрачали на 

харчування.  

Кількість домогосподарств 

становила 430,1 тис.



Картопля

22 грн
Овочі

166 грн

Молоко, 
сир та яйця

445 грн

М’ясо та 
м’ясопродукти

841 грн

Риба та 
рибопродукти

278 грн

Фрукти

219 грн

Олія та жири

390 грн

Цукор, джем, 
мед, сироп, 
шоколад та 

кондитерські 
вироби

327 грн

Хліб і 
хлібопродукти

697 грн

Інші 
продукти 

харчування

317 грн

Середньомісячні грошові доходи 

домогосподарств становили 9795 грн.

Середньомісячні грошові витрати 

домогосподарств становили 8794 грн.

58%

3%
4%

26%

9%

Структура грошових доходів

Оплата праці

Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції

Пенсії, стипендії, допомоги, пільги та субсидії, надані готівкою

Доходи від власності, грошова допомога від родичів та інші грошові доходи

47%

38%

6%
9%

Структура грошових витрат

Продовольчі товари
(включаючи харчування поза
домом, алкогольні напої та
тютюнові вироби)
Непродовольчі товари та
оплата послуг

Грошова допомога родичам,
друзям, іншим особам

Інші витрати

Грошові витрати домогосподарств на харчування

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

(у середньому за місяць у розрахунку на одну особу)

23 шт

20,7 кг
3,7 кг

1,9 кг

7,7 кг

10,1 кг

5,9 кг
2,0 кг

9,8 кг

Харчування 

поза домом

143 грн

4,5кг


