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ПРЕС-ВИПУСК
Зміни цін і тарифів по Дніпропетровській області у серпні 2015 року
(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області)
У серпні п.р. на споживчому ринку Дніпропетровщини відмічалися
дефляційні процеси, зумовлені сезонним фактором. Індекс споживчих цін (ІСЦ)
по Дніпропетровській області за серпень 2015р. до попереднього місяця
склав 99,4%, по Україні (без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції) – 99,2%.
Важливою складовою цінових процесів на споживчому ринку у звітному
місяці була ситуація на ринку продовольства. У цілому ціни на продукти
харчування в регіоні знизилися на 2,1% (по Україні – на 1,9%). В області
суттєво (на 18,1%) подешевшали овочі, у т.ч. морква – на 53,7%, буряк –
на 53,6%, помідори – на 44,1%, цибуля ріпчаста – на 17,2%, картопля – на 16,1%.
Натомість огірки та капуста білокачанна подорожчали на 16% та 12,1%
відповідно. Відчутно зменшилися ціни на фрукти (на 16,2%). Крім того,
дешевше коштували рис (на 3,7%), риба та продукти з риби (на 1,9%), хліб,
макаронні вироби, продукти переробки зернових (у межах 1–0,3%). Водночас
на 4,5–1,2% зросли ціни на сало, м’ясо та м’ясопродукти, кондитерські вироби з
борошна, яйця, безалкогольні напої, цукор, олію соняшникову.
Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби в цілому становив 0,8%,
а саме: на алкогольні напої – 1,7%, тютюнові вироби – 0,4%.
Зниження цін у сфері охорони здоров’я на 0,2% зумовлено здешевленням
фармацевтичної продукції на 0,6%.
ІСЦ у сфері транспорту дорівнював 99,5%. На його формування суттєво
вплинуло зменшення вартості палива та мастил (на 1,4%), транспортних
послуг (на 0,2%). Разом з цим на 0,7% підвищилися ціни на автомобілі.
На 1,9–0,5% зросли ціни у сфері відпочинку і культури, на одяг і взуття,
послуги ресторанів та готелів, закладів дошкільної та початкової освіти, на
предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.
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