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ПРЕС-ВИПУСК
Зміни цін і тарифів по Дніпропетровській області у березні 2015 року
(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області)
Загальнодержавний показник інфляції у березні п.р. становив 110,8%.
Загострення інфляційних процесів відбулося в усіх регіонах країни, при цьому
найбільша їх активність спостерігалася у Чернігівській області (113,9%).
На Дніпропетровщині ціни (тарифи) на споживчі товари (послуги) зросли
на 11,4%. Відчутним було їх підвищення на продукти харчування (на 16,1%), у
т.ч. найсуттєвіше – на цукор (на 43,5%). Продукти переробки зернових
збільшилися в ціні на 35,5%, серед яких істотно – борошно пшеничне (в 1,7 раза).
У межах 34,2–17,2% дорожче коштували фрукти, олія соняшникова, рис, риба та
продукти з риби, макаронні вироби, хліб, овочі, маргарин.
Приріст цін на алкогольні напої склав 4,7%, тютюнові вироби – 2,2%.
У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 9,3%, а саме: на
фармацевтичну продукцію – на 13,4%, амбулаторні послуги – на 5,7%, послуги
лікарень – на 1,4%.
Одяг і взуття подорожчали на 21,5%, зокрема, взуття – на чверть, одяг –
на 19,7%.
Зростання цін на транспорт у цілому на 8,4% насамперед зумовлено
збільшенням вартості палива та мастил (на 9%), автомобілів (на 7,7%),
транспортних послуг (на 6,9%).
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання
житла стали дорожчими на 15,2%, з яких пральні машини – на 26,4%,
холодильники – на 25,8%, плити – на 17,2%, домашній текстиль – на 17,1%,
покриття для підлоги – на 12,1%, меблі – на 10%.
Суттєве підвищення цін у сфері відпочинку та культури (на 9,8%)
відбулося, передусім, за рахунок подорожчання аудіотехніки, фотоапаратури та
обладнання для обробки інформації (на 17,3%), туристичних послуг (на 6,9%).
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