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ПРЕС-ВИПУСК
Індекси споживчих цін
по Дніпропетровській області у липні 2014 року
(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області)
Індекс споживчих цін (ІСЦ) по Дніпропетровській області за липень 2014р. до
попереднього місяця склав 99,9%. Визначальний вплив на його формування мала
динаміка цін на ринку продовольства.
Головним чинником загального зниження цін на продукти харчування було
істотне здешевлення овочів (на 33,9%), а саме: цибулі ріпчастої – на 57,7%, моркви –
наполовину, буряка – на 44,6%, помідорів свіжих – на 42,1%, капусти білокачанної –
на 41,7%, картоплі – на 37,1%, огірків свіжих – на 15,6%. Крім того, зменшилися ціни на
сметану, цукор, масло, рибу та продукти з риби (на 0,9–0,3%). Поряд з цим
спостерігалося суттєве їх зростання на яйця (на 13,9%), рис (на 4,6%), м’ясо та
м’ясопродукти (на 4,4%); дещо менше – на фрукти, маргарин, макаронні вироби, олію,
хліб (на 2,9– 0,9%).
Також помітно збільшилися ціни на алкогольні напої (на 4,2%), тютюнові
вироби (на 1,3%).
Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 3,3%, при
цьому ключову роль відіграло підвищення плати за каналізацію та водопостачання (на 46,2% та 31,2% відповідно).
Подорожчання послуг лікарень (на 1,6%), фармацевтичної продукції та
амбулаторних послуг (однаково – на 1,3%) спричинило зростання цін у сфері охорони
здоров’я в цілому на 1,6%.
Збільшення цін на транспорт на 0,8% пов’язане, в основному, з підвищенням
вартості перевезень автодорожнім пасажирським транспортом (на 1,5%) і палива та
мастил (на 0,4%).
Крім того, суттєво (на 6,5%) подорожчали туристичні послуги, на 1,8% – предмети
домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, на 1,4% – послуги
ресторанів та готелів. Водночас внаслідок сезонного розпродажу товарів знизилися ціни
на одяг і взуття (на 3,3%).
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