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ПРЕС-ВИПУСК 

Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Дніпропетровської області  

у січні 2016 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 
 

У січні 2016р. на споживчому ринку Дніпропетровщини загальне зростання цін 

становило 0,5%.  

Продукти харчування в цілому подорожчали на 1,8%. Вагомий вплив на 

формування цього показника мала ситуація на ринку плодоовочевої продукції. Так, 

ціни на фрукти зросли на 7,1%, що було спричинено збільшенням вартості бананів та    

яблук (на 30,5% та 4,6% відповідно). Приріст цін на овочі склав 6,8%, у т.ч. на помі-

дори – 36%, гриби – 17,5%, огірки – 17,2%, моркву – 7,3%, капусту білокачанну – 6,5%, 

буряк – 5,5%, картоплю – 2,4%. Також стали дорожчими молоко, кисломолочна 

продукція, яйця, олія соняшникова, оливкова, масло, сири, сметана, макаронні вироби, 

кондитерські вироби з цукру (на 3,3–1,2%). Водночас подешевшали рис, сало, сви-                 

нина (на 2–0,9%). 

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби знизилися на 2,6%, що стало 

наслідком зменшення вартості тютюнових виробів на 4,2%. Разом з цим алкогольні 

напої подорожчали на 0,4%. 

За рахунок сезонних знижок дешевше коштували одяг і взуття (на 4%). 

Збільшення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива 

на 0,3% відбулося, в основному, за рахунок підвищення плати за водопостачання та 

каналізацію (на 3,9% та 3,4% відповідно). 

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 1%, а саме: на амбулаторні 

послуги – на 1,6%, фармацевтичну продукцію – на 1,2%. 

Зниження цін на транспорт у цілому на 1% зумовлено здешевленням автомобілів, 

палива та мастил (однаково – на 1,4%), послуг автодорожнього пасажирського 

транспорту (на 1%).  

Подорожчання послуг освіти на 1,6% відбулося, головним чином, через 

підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 3,4%. 

Крім того, на 2–0,4% збільшилася вартість туристичних послуг, предметів 

домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла, послуг ресторанів та 

готелів.  
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