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ПРЕС-ВИПУСК
Зміни цін і тарифів по Дніпропетровській області у липні 2015 року
(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області)
У липні п.р. на споживчому ринку Дніпропетровщини вперше з початку
року відмічалися дефляційні процеси, зумовлені сезонним фактором. Індекс
споживчих цін (ІСЦ) по Дніпропетровській області за липень 2015р. до
попереднього місяця склав 98,9%, по Україні (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини
зони проведення антитерористичної операції) – 99,0%.
Цінова ситуація на ринку продовольства характеризувалася від’ємною
динамікою цін (ІСЦ на продукти харчування в регіоні дорівнював 97,2%,
в Україні – 97,8%). В області суттєво (на 23,7%) подешевшали овочі,
у т.ч. помідори – на 46%, капуста білокачанна – на 43,2%, огірки – на 35%,
морква – на 32,1%, буряк – на 27,5%, цибуля ріпчаста – на 21,5%, картопля –
на 17,6%. У межах 7,5–1,1% зменшилися ціни на фрукти, яйця, рис, макаронні
вироби, продукти переробки зернових, хліб; на 0,6–0,1% – на молоко, кисломолочну продукцію, олію соняшникову, масло, сало. Водночас подорожчали
м’ясо та м’ясопродукти, цукор, кондитерські вироби з борошна,
маргарин (на 2,2–1,1%).
Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби в цілому становив 1,8%,
а саме: на алкогольні напої – 3,1%, тютюнові вироби – 1,2%.
Ціни на побутову техніку зменшилися на 0,8%, зокрема, на обігрівачі,
кондиціонери повітря – на 3,5%, пральні машини – на 2,4%, плити – на 1%.
Водночас дорожче коштували пилососи (на 2,6%), холодильники (на 0,8%).
Внаслідок сезонного розпродажу стали дешевшими одяг і взуття (на 4,9%).
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,3%, при цьому на амбулаторні
послуги – на 1,9%, послуги лікарень – на 1,1%. Натомість фармацевтична
продукція зменшилася в ціні на 0,5%.
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Збільшення цін на транспорт у цілому на 0,7% головним чином пов’язано з
подорожчанням перевезень автодорожнім та залізничним пасажирським
транспортом (на 2,3% та 0,3% відповідно). Разом з цим знизилися ціни на паливо
та мастила (на 0,1%).
Підвищення цін у сфері відпочинку і культури на 2,4% відбулося в
основному через зростання вартості туристичних послуг на 5,3%.
В.о. начальника Головного
управління статистики
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