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ПРЕС-ВИПУСК
Зміни цін і тарифів по Дніпропетровській області у червні 2015 року
(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області)
У червні п.р. на споживчому ринку Дніпропетровщини, як і по країні в цілому,
відмічалося уповільнення інфляційних процесів. Індекс споживчих цін (ІСЦ) по
Дніпропетровській області за червень 2015р. до попереднього місяця склав 100,2% і був
найменшим з початку року (загальнодержавний показник інфляції становив 100,4%).
Цінова ситуація на ринку продовольства характеризувалася від’ємною динамікою
цін (ІСЦ на продукти харчування в регіоні та в Україні дорівнював 99,8%). В області
істотно подешевшали огірки, капуста білокачанна, помідори (на 60,6–52%).
У межах 8,6–1,7% знизилися ціни на рис, сало, фрукти, рибу та продукти з риби, продукти
переробки зернових; дещо менше – на сметану, цукор, олію соняшникову, яйця, хліб,
молоко, макаронні вироби (на 1,1–0,2%). Водночас дорожче коштували буряк (у 2,5 раза),
картопля (в 1,8 раза), морква (в 1,7 раза). Також підвищилися ціни на олію оливкову,
кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з борошна, масло, сири,
маргарин (на 2,7–0,6%).
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшилися на 2,9%, а саме: на
тютюнові вироби – на 3,5%, алкогольні напої – на 1,4%.
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
зменшилися в ціні на 0,4%, з них: обігрівачі, кондиціонери повітря – на 1,8%, товари для
підтримки чистоти – на 1,5%, пральні машини – на 1,1%, меблі та предмети обстановки –
на 0,8%, вироби зі скла, столовий посуд і предмети домашнього вжитку – на 0,5%.
Внаслідок сезонного розпродажу стали дешевшими одяг і взуття (на 1,9%).
Підвищення цін на амбулаторні послуги (на 0,8%), фармацевтичну продукцію (на 0,5%), послуги лікарень (на 0,1%) спричинило їх зростання у сфері охорони
здоров’я в цілому на 0,5%.
Збільшення цін на транспорт на 1,1% пов’язано з подорожчанням перевезень
залізничним та автодорожнім пасажирським транспортом (на 7,4% та 1,7% відповідно),
автомобілів (на 3,7%). Разом з цим знизилася вартість послуг авіаційного пасажирського
транспорту (на 0,8%), палива та мастил (на 0,3%).
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