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ПРЕС-ВИПУСК  

 

Зміни цін і тарифів по Дніпропетровській області у жовтні 2015 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 
 

У жовтні 2015р. згідно з Постановою НКРЕКП від 03.03.2015 № 583 «Про 

встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб 

населення» відбулося сезонне зниження ціни на газ, що використовується для 

індивідуального опалення або комплексного споживання. Внаслідок цього природний 

газ у цілому подешевшав на 34,3%. У той же час в області на 24,9% підвищилися 

тарифи на опалення. Дія цих факторів призвела до зниження цін (тарифів) на житло, 

воду, електроенергію, газ та інші види палива на 14,1%. У свою чергу цей показник мав 

визначальний вплив на формування загального індексу споживчих цін, який по 

Дніпропетровській області за  жовтень п.р. склав 98,4%. 

Продукти харчування в регіоні подорожчали на 1,4%. Суттєве (на 9,7%) 

зростання цін зафіксовано на овочі, у т.ч. на цибулю ріпчасту та помідори свіжі – 

наполовину, огірки свіжі – на 42,7%, капусту білокачанну – на 17,4%, моркву –               

на 10,5%, буряк – на 9,8%, картоплю – на 3,8%. Також помітне збільшення цін 

спостерігалося на яйця, цукор, сало (на 7,5–6,3%); у межах 4,6–1,6% – на крупи 

гречані, молоко, сметану, масло, фрукти. Разом з цим дешевше коштували рис, олія 

соняшникова, м’ясо та м’ясопродукти (на 2,5–1,2%).  

У сфері охорони здоров’я ціни загалом зменшилися на 0,4% за рахунок 

здешевлення фармацевтичної продукції на 1%. Водночас на 0,8% зросла вартість 

амбулаторних послуг. 

Індекс споживчих цін на транспорт також був менше стовідсоткового рівня і 

становив 99,7%. У цій галузі відбулося зниження цін на послуги авіаційного та 

залізничного пасажирського транспорту (на 10,9% та 6,4% відповідно), паливо та 

мастила (на 0,4%). 

Ціни у сфері зв’язку зросли на 1,8%, що, головним чином, зумовлено 

підвищенням абонентної плати за користування телефоном на 14,7%. 

Крім того, подорожчали одяг і взуття, послуги ресторанів та готелів, зросли ціни 

у сфері відпочинку та культури, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та 

поточне утримання житла, послуги закладів освіти (на 4,4–0,4%). 
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