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ПРЕС-ВИПУСК  

 

Зміни цін і тарифів по Дніпропетровській області у січні 2015 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по Дніпропетровській області за січень 2015р. 

до попереднього місяця склав 103,3%. За величиною цього показника 

Дніпропетровщина разом з Одеською, Рівненською та Сумською областями 

посідала 6 місце серед регіонів країни. Загальнодержавний показник інфляції був 

на рівні 103,1%. 

Ціни на продукти харчування в регіоні збільшилися на 5,3%. Найістотніше 

подорожчали овочі (на 20,2%), у т.ч. капуста білокачанна – в 1,6 раза, помідори 

свіжі – наполовину, огірки – на 44,9%, морква – на 19,7%, буряк – на 16,7%, 

цибуля ріпчаста – на 13,9%, картопля – на 9,7%. Також суттєвий приріст цін 

зафіксовано на фрукти (17,6%), зокрема, на виноград – 34,1%, банани – 25,7%, 

яблука – 11,9%, цитрусові – 11%. Рис дорожче коштував на 16,6%, продукти 

переробки зернових – на 11,9%. У межах 8,2–1,7% підвищилися ціни на рибу та 

продукти з риби, олію соняшникову, хліб, макаронні вироби, маргарин, цукор. 

Тютюнові вироби зросли в ціні на 6,2%, алкогольні напої – на 2,1%. 

На загальну цінову ситуацію на споживчому ринку певний вплив справило 

збільшення цін у сфері охорони здоров’я на 3%, а саме: на амбулаторні послуги – 

на 3,5%, фармацевтичну продукцію – на 3,4%, послуги лікарень – на 0,8%. 

Подорожчання автомобілів (на 10,2%), палива та мастил, транспортних 

послуг (однакове – на 0,6%) спричинило підвищення цін на транспорт у        

цілому на 1,1%. 

Крім того, стали дорожчими товарні групи з високою часткою імпорту та 

послуги з вагомою валютною складовою, серед яких покриття для підлоги –        

на 7,8%, туристичні послуги – на 6,3%, побутова техніка – на 6%, товари для 

підтримки чистоти – на 5,6%, меблі – на 4,8%. Водночас внаслідок сезонного 

розпродажу знизилися ціни на одяг і взуття на 5,3%. 
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