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ПРЕС-ВИПУСК
Зміни цін і тарифів по Дніпропетровській області у лютому 2015 року
(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області)
У лютому п.р. на споживчому ринку регіону, як і країни в цілому,
відмічалося прискорення інфляційних процесів порівняно з попереднім місяцем.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) по Дніпропетровській області за лютий 2015р.
склав 104,8%, за січень – 103,3%, по Україні (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини
зони проведення антитерористичної операції) – 105,3% та 103,1% відповідно.
Загальну цінову ситуацію передусім визначала динаміка цін на ринку
продовольства. На Дніпропетровщині ціни на продукти харчування збільшилися
на 5,8%. Найбільше подорожчали фрукти (на 23,2%), зокрема, банани – на 42,4%,
виноград – на 38,5%, сухофрукти – на 23,5%, цитрусові – на 14,3%, яблука –
на 14,1%. Також суттєво зросли ціни на овочі (15,1%), у т.ч. на капусту
білокачанну – в 1,5 раза, цибулю ріпчасту – на 36,3%, моркву – на 24,9%, буряк –
на 23,8%, картоплю – на 11,2%. У межах 12,4–5,4% підвищилися ціни на олію
соняшникову, маргарин, хліб, цукор, рибу та продукти з риби, макаронні вироби,
продукти переробки зернових. У той же час подешевшали свинина (на 3,2%),
птиця та яйця (однаково – на 1,2%).
Приріст цін на тютюнові вироби склав 4%, алкогольні напої – 3,8%.
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транспорту на 10,1%, при цьому ключову роль відіграло здорожчання
автомобілів (на 23%) і палива та мастил (на 17,5%). Крім того, на 1,4% зросла
вартість транспортних послуг.
У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 5,3%, а саме: на
фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 7%, амбулаторні
послуги – на 2,8%, послуги лікарень – на 2,4%.
Вартість послуг закладів освіти збільшилася на 9,4%, що стало наслідком
зростання плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 23,3%.

Крім того, стали дорожчими товарні групи з високою часткою імпорту та
послуги з вагомою валютною складовою, серед яких туристичні послуги –
на 30%, покриття для підлоги – на 12,7%, побутова техніка – на 8,9%,
аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації – на 7,1%,
меблі – на 4,9%.
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