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ПРЕС-ВИПУСК  

 

Зміни цін і тарифів по Дніпропетровській області у квітні 2015 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 
 

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

до попереднього місяця склав 114,3%. За величиною цього показника 

Дніпропетровщина посідала 17 місце серед регіонів країни. Вагомий вплив на 

його формування мало суттєве підвищення тарифів на природний газ (у 5,5 раза) 

та електроенергію (на 33,5%). 

Продукти харчування загалом подорожчали на 3,8%, з яких найбільше – 

морква (на 34,5%), яблука (на 20,1%). У межах 16,4–5,6% зросли ціни на олію 

оливкову, крупи манні, пшоно, маргарин, хліб, макаронні вироби, капусту 

білокачанну, буряк, олію соняшникову, м’ясо та м’ясопродукти, масло, сало. 

Водночас суттєво знизилися ціни на огірки (на 23,6%); на 7,9–5% подешевшали 

цукор, банани, борошно пшеничне, помідори, цитрусові, яйця, картопля.  

Приріст цін на алкогольні напої склав 4%, тютюнові вироби – 1,4%.  

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 3,3%, а саме: на 

фармацевтичну продукцію – на 3,8%, послуги лікарень – на 3,4%, амбулаторні 

послуги – на 1,6%. 

Одяг і взуття подорожчали на 6,4%, зокрема, одяг – на 7,1%, взуття –         

на 5,4%.  

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання 

житла зросли в ціні на 5,5%, у т.ч. товари та послуги для щоденної підтримки 

будинку – на 8%, пральні машини – на 5,5%, холодильники – на 5,3%, плити –    

на 5%, домашній текстиль – на 4,7%, меблі – на 4%, покриття для підлоги –         

на 1,3%. 

Також підвищення цін спостерігалося на послуги ресторанів та готе-         

лів (на 5,5%), закладів освіти (на 4,7%), у сфері відпочинку та культури (на 3%).  

Єдиним сегментом споживчого ринку, який характеризувався від’ємною 

динамікою цін, була сфера транспорту (ІСЦ становив 97,1%). Чинником цього 

стало здешевлення автомобілів і палива та мастил (на 13,7% та 8% відповідно). 

Разом з цим відбулося подорожчання транспортних послуг (на 4%).  
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