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ПРЕС-ВИПУСК
Зміни цін і тарифів по Дніпропетровській області у листопаді 2015 року
(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області)
Індекс споживчих цін по Дніпропетровській області за листопад 2015р. до
попереднього місяця склав 102,1%.
Продукти харчування в регіоні подорожчали на 2,9%. Суттєве (на 18,3%)
зростання цін зафіксовано на овочі, у т.ч. на капусту білокачанну – на 33,9%, цибулю
ріпчасту – на 29,8%, моркву – на 25,2%, буряк – на 22,8%, картоплю – на 15,9%.
Також відчутно збільшилися ціни на цукор (на 13,5%), яйця (на 12%), крупи гречані (на 10,7%); у межах 4–1,8% – на молоко, масло, сало, сири, кисломолочну
продукцію, птицю, рис, сметану. Разом з цим дешевше коштували фрукти, маргарин,
свинина (на 4,7–1,5%).
Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби знизилися на 1%, що стало наслідком
зменшення вартості тютюнових виробів на 1,7%. Водночас алкогольні напої стали
дорожчими на 0,4%.
Збільшення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива
на 3,5% відбулося головним чином за рахунок підвищення плати за опалення (на 18,5%). Крім того, зросли ціни на скраплений газ (на 7,1%).
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
подорожчали на 1,2%, з яких вироби зі скла, столовий посуд і предмети домашнього
вжитку – на 4,4%, пилососи – на 3,2%, пральні машини – на 3%, обігрівачі,
кондиціонери повітря – на 2,7%, плити – на 1,4%.
У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 1,2%, зокрема, на послуги
лікарень – на 2,6%, фармацевтичну продукцію – на 0,7%, амбулаторні послуги –
на 0,5%.
Індекс споживчих цін на транспорт становив 100,7%. У цій галузі відбулося
зростання цін на послуги авіаційного пасажирського транспорту (на 9,5%), автомобілі (на 3,1%), паливо та мастила (на 0,5%).
На 2,5–0,5% збільшилися ціни у сфері відпочинку та культури, зв’язку, на одяг і
взуття, послуги ресторанів та готелів.
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