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ПРЕС-ВИПУСК  

 

Зміни цін і тарифів по Дніпропетровській області у вересні 2014 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 
 

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

попереднього місяця склав 103,5%, з початку року – 116,1%. По Україні ці показники 

були на рівні 102,9% та 116,2% відповідно. На формування ІСЦ першочерговий вплив 

мають зміни цін на продукти харчування, які у цілому за січень–вересень п.р. по регіону 

подорожчали на 13,9%, по Україні – на 15,4%. 

У вересні п.р. зростання цін на ринку продовольства Дніпропетровщини 

становило 3,4%, при цьому найбільше – на яйця та сало (на 15,7% та 9,5% відповідно). 

Також суттєво (на 8,2%) збільшилися в ціні фрукти, у т.ч. кісточкові (персики, 

нектарини) – на 20,4%, цитрусові – на 19,9%, банани – на 16,8%. Натомість виноград та 

яблука подешевшали на 13,3% та 11,9% відповідно. Відчутним було підвищення цін на         

хліб (на 4,9%), овочі (на 3,7%). Серед останніх значно подорожчали капуста       

пекінська (на 36,2%), кабачки, баклажани (на 33,9%), перець солодкий (на 23,3%),   

гриби (на 14,9%), цибуля ріпчаста (на 10%), капуста білокачанна (на 6%). Поряд з цим 

спостерігалося здешевлення деяких видів овочевої продукції, проте, меншими темпами. 

Так, огірки свіжі знизилися в ціні на 4,8%, буряк – на 3,1%, помідори свіжі – на 2,8%, 

морква – на 1,9%, картопля – на 0,6%. Прискорення темпів росту цін на продовольчому 

ринку також було спричинене подорожчанням рису (на 4,9%), молока (на 2,9%), м’яса 

та м’ясопродуктів (на 2,6%), масла (на 1,8%), цукру (на 1,6%), олії соняш-                       

никової (на 1,4%). 

Вагомий вплив на формування загального показника мало зростання плати за 

каналізацію та водопостачання (на 41,7% та 23,5% відповідно).  

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 3,3%, зокрема, на фармацевтичну 

продукцію – на 4,2%, амбулаторні послуги – на 2,4%, послуги лікарень – на 2%. 

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

подорожчанням палива та мастил (на 5,7%). Крім того, на 4,8% дорожче коштували 

автомобілі.  

Вересневе загострення інфляційних процесів у регіоні певною мірою було 

зумовлене і зростанням вартості одягу і взуття (на 8,4%), підвищенням абонентної плати 

за користування телефоном (на 7%), цін на побутову техніку (на 5,1%), алкогольні 

напої, тютюнові вироби (на 4%). 
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