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ПРЕС-ВИПУСК 

 

Індекси споживчих цін 

по Дніпропетровській області у червні 2014 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по Дніпропетровській області за червень 2014р. до 

попереднього місяця склав 100,8%.  

Вагомий вплив на формування загального показника інфляції по регіону мало 

підвищення тарифів на електроенергію (на 11,3%). 

Продукти харчування загалом подорожчали на 0,3%. Суттєве зростання цін 

зафіксовано на м’ясо та м’ясопродукти (на 4,4%), у т.ч. найбільше – на м’ясо            

птиці (на 12,1%). На 3,8–1,1% стали дорожчими макаронні вироби, рис, борошно 

пшеничне, олія соняшникова, цукор, риба та продукти з риби, хліб, масло. 

Дефляційними процесами відзначився ринок овочів та фруктів. Так, дешевше коштували 

капуста білокачанна (більш, ніж наполовину), огірки (на 37,6%), помідори (на чверть), 

цибуля ріпчаста (на 7,6%), картопля (на 2,5%), серед фруктів – ягоди (на 20,7%),     

банани (на 18,2%), виноград (на 6,1%). Також знизилися ціни на яйця, молоко, сири, 

сало (на 4,2–0,2%).  

Приріст цін на алкогольні напої склав 2,5%, тютюнові вироби – 2,4%. 

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 1,7% значною мірою зумовлено 

подорожчанням фармацевтичної продукції на 2,8%.  

Ціни на транспорт у цілому збільшилися на 3,1% в основному за рахунок 

зростання вартості перевезень автодорожнім, авіаційним та залізничним пасажирським 

транспортом (на 7,6%, 6,2% та 4,5% відповідно).  

Збільшення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 18,1% було 

основним чинником подорожчання послуг у сфері освіти на 6,2%. 

Крім того, на 1,5–0,8% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову 

техніку та поточне утримання житла, на послуги ресторанів та готелів, у сфері відпочинку 

та культури; на 1,6% – знизилися на одяг і взуття. 
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