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Індекси споживчих цін
по Дніпропетровській області у травні 2014 року
(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області)
Індекс споживчих цін (ІСЦ) по Дніпропетровській області за травень 2014р. до
попереднього місяця склав 103,8%. Зростання цін відмічалося в усіх сферах споживчого
ринку, крім освіти, де ІСЦ був на стовідсотковому рівні.
Вагомий вплив на формування загального показника інфляції по області мало
суттєве подорожчання природного газу (в 1,6 раза).
Також важливим інфляційним чинником було збільшення цін на продукти
харчування (на 3,2%). Найбільший приріст цін у цьому сегменті ринку зафіксовано на
рис (8,2%) та фрукти (7,1%). Ціни на овочі зросли на 6,5%, у т.ч. на моркву – в 1,5 раза,
цибулю ріпчасту – на 34,3%, капусту білокачанну – на 28,4%, буряк – на 12,3%,
картоплю – на 8,4%. Натомість наполовину подешевшали огірки, на 12,7% – помідори.
Відчутно (на 6,5–4,6%) подорожчали цукор, продукти переробки зернових, рибу та
продукти з риби, хліб; у межах 3–1,3% – м’ясо та м’ясопродукти, кондитерські вироби з
борошна, олія соняшникова, макаронні вироби, масло. Водночас подешевшали яйця та
молоко (на 8% та 2% відповідно).
Алкогольні напої, тютюнові вироби дорожче коштували на 2%, зокрема,
алкогольні напої – на 2,3%, тютюнові вироби – на 1,7%.
Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 3% значною мірою зумовлено
подорожчанням фармацевтичної продукції на 5,7%.
У сфері транспорту зростання цін склало 4,4%, при цьому автомобілі подорожчали
на 5,6%, паливо та мастила – на 5,5%, послуги автодорожнього пасажирського
транспорту – на 4,4%. У той же час знизилася плата за перевезення авіаційним та
залізничним пасажирським транспортом (на 0,8% та 0,7% відповідно).
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
дорожче коштували на 3,2%, у т.ч. товари для підтримки чистоти – на 5,3%, покриття для
підлоги – на 4,5%, холодильники – на 3,9%, меблі та предмети обстановки – на 2,8%.
Крім того, на 1,5% збільшилися ціни на послуги ресторанів та готелів, на 1,3% –
у сфері відпочинку та культури.
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