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ПРЕС-ВИПУСК 

 

Зміни цін і тарифів по Дніпропетровській області у жовтні 2014 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 
 

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

попереднього місяця склав 102,6%.  

Вагомим рушієм інфляції у звітному місяці стало адміністративне підвищення цін 

на житлово-комунальні послуги. Так, у цілому плата за житло, воду, електроенергію, газ 

та інші види палива зросла на 4,8%, у т.ч. за опалення – на 28,5%, скраплений газ –        

на 4,2%, гарячу воду – на 4,1%.  

Підвищення цін на ринку продовольства також було суттєвим і становило 2%, 

при цьому найбільше подорожчали яйця та сало (на 10,5% та 9,7% відповідно). У           

межах 5,6–1,4% збільшилися в ціні овочі, маргарин, рис, молоко, хліб, м’ясо та 

м’ясопродукти, кондитерські вироби з цукру, кисломолочна продукція, сметана, 

продукти переробки зернових. Дефляційні процеси спостерігалися на ринку фруктів та 

цукру. Загалом фрукти подешевшали на 8,3%, а саме: цитрусові – на 13,5%, яблука –     

на 9%, виноград – на 0,9%. Натомість банани коштували дорожче (на 17,8%). Цукор 

зменшився в ціні на 6,9%. 

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 2,5%, зокрема, на фармацевтичну 

продукцію – на 3,1%, амбулаторні послуги – на 2,1%, послуги лікарень – на 1,6%. 

Загострення інфляційних процесів у регіоні певною мірою було зумовлене і 

зростанням вартості одягу і взуття, предметів домашнього вжитку, побутової техніки та 

поточного утримання житла, послуг ресторанів та готелів, цін на алкогольні напої, 

тютюнові вироби, у сфері відпочинку і культури, зв’язку, освіти (на 6,9–0,5%). 

Водночас чинником, який дещо стримував інфляційні процеси, була цінова 

ситуація у сфері транспорту. Здешевлення палива та мастил на 1,3% мало 

першочерговий вплив на формування ІСЦ на транспорт, який склав 99,7%. 
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