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ПРЕС-ВИПУСК  

Індекси споживчих цін 

по Дніпропетровській області у квітні 2014 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 
 

Індекс споживчих цін по Дніпропетровській області за квітень 2014р. до 

попереднього місяця склав 103,2%. 

Інфляційні процеси активізувалися майже в усіх сферах споживчого ринку. 

Відчутно (на 4,4%) подорожчали продукти харчування. Найбільший приріст цін      

у цьому сегменті ринку зафіксовано на фрукти (14,4%), у т.ч. на банани – 21,7%, 

цитрусові – 11,2%, яблука – 8,6%. Овочі стали дорожчими на 13,2%, зокрема, 

капуста білокачанна – у 2,2 раза, помідори – на 28,2%, цибуля ріпчаста –             

на 25,8%, морква – на 12,3%, буряк – на 5,6%, картопля – на 1,2%. Також помітно 

зросли ціни на рибу та продукти з риби (на 8,5%), крупи гречані (на 6,7%),           

рис (на 6,6%), цукор (на 6,4%); у межах 3,5–1,5% – на м’ясо та м’ясопродукти, 

макаронні вироби, борошно пшеничне, олію соняшникову, сири, кисломолочну 

продукцію, маргарин, сало. Водночас на 10,6% подешевшали яйця. 

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива 

знизилися на 1,7% за рахунок діючої у регіоні диференційованої плати за 

опалення. 

У сфері охорони здоров’я приріст цін склав 5,9%, що стало наслідком 

збільшення вартості фармацевтичної продукції (на 11%) та амбулаторних         

послуг (на 4,3%). 

Загальне зростання цін у сфері транспорту склало 8%, при цьому паливо та 

мастила подорожчали на 17,6%, автомобілі – на 7,6%, послуги авіаційного та 

автодорожнього пасажирського транспорту – на 17,8% та 1,5% відповідно. 

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання 

житла дорожче коштували на 4%, у т.ч. товари для підтримки чистоти – на 6,8%, 

холодильники – на 4,4%, меблі та предмети обстановки – на 3,9%. 

Крім того, на 18% збільшилася вартість туристичних послуг, на 3,5% – одягу 

та взуття, на 3,4% – закладів дошкільної та початкової освіти, на 1,1% – послуг 

ресторанів та готелів. 
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