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ПРЕС-ВИПУСК  

 

 

Індекси споживчих цін 

по Дніпропетровській області у серпні 2014 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 

 

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

попереднього місяця склав 100,8%. Вагомим рушієм інфляції у звітному місяці стали 

адміністративні підвищення цін на житлово-комунальні та транспортні послуги. 

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,5% 

головним чином за рахунок збільшення плати за водопостачання та каналізацію (на 3,5% 

та 2,2% відповідно).  

Зростання цін на транспорт у цілому на 3,1% у першу чергу пов’язано з 

подорожчанням перевезень пасажирським залізничним та авіаційним транспор-          

том (на 8,4% та 4,6%), палива та мастил (на 4,4%). Крім того, на 6,3% підвищилася 

вартість автомобілів.  

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 1,8%, зокрема, на фармацевтичну 

продукцію – на 2,4%, амбулаторні послуги – на 1,1%, послуги лікарень – на 0,7%. 

На 7,9% стали дорожчими туристичні послуги, на 4,5% – алкогольні напої, 

тютюнові вироби, на 2,7% – побутова техніка, на 1,7% – послуги ресторанів та готелів, 

на 0,6% – одяг і взуття. 

Водночас чинником, що стримував інфляційні процеси, була цінова ситуація на 

ринку продовольства. Загалом продукти харчування подешевшали на 0,3% внаслідок 

сезонного зниження цін на плодоовочеву продукцію. Суттєво (на 21%) зменшилися ціни 

на овочі, у т.ч. на цибулю ріпчасту – на 49,7%, помідори свіжі – на 47,6%, перець 

солодкий – на 47,3%, моркву –  на 46,5%, буряк – на 35,2%, картоплю – на 23,9%, 

капусту білокачанну – на 22,4%. Фрукти дешевше коштували на 3,5%, при цьому ціни на 

яблука та банани знизилися (на 13,4% та 7,5% відповідно), на цитрусові – підвищи-        

лися (на 10,8%). Також відчутно зросли ціни на яйця (на 12,5%), у межах 4,6–1,3% – на 

хліб, олію соняшникову, кондитерські вироби з борошна, цукор, сало, рис, рибу та 

продукти з риби, сири, продукти переробки зернових. 
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