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ПРЕС-ВИПУСК 

 

Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Дніпропетровської області  

у лютому 2016 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 

 

Загальне зростання споживчих цін по Дніпропетровській області у лютому п.р. 

до попереднього місяця становило 0,1%. 

Продукти харчування в цілому подешевшали на 0,5%, з яких найбільше –       

яйця (на 19,2%). У межах 3,4–1,1% знизилися ціни на сало, рис, фрукти, м’ясо та 

м’ясопродукти, борошно пшеничне, рибу та продукти з риби. Водночас помітно 

подорожчали крупи гречані (на 7,8%), на 2,8–1,1% – хліб, масло, молоко, сири, 

кисломолочна продукція, сметана, олія соняшникова. Приріст цін на овочі склав 0,8%, 

при цьому дорожче коштували морква (на 12,1%), буряк (на 8,2%), огірки (на 7,1%), капуста 

білокачанна (на 4%). Натомість стали дешевшими гриби (на 12,8%), цибуля ріпчаста (на 4,7%), 

картопля (на 0,5%). 

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби знизилися на 1,5%, що стало 

наслідком зменшення вартості тютюнових виробів на 2,6%. Разом з цим алкогольні 

напої подорожчали на 0,7%. 

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

на 0,4% відбулося, в основному, за рахунок підвищення плати за холодну воду та 

каналізацію (на 4,2% та 4,1% відповідно). 

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,5%, а саме: на фармацевтичну 

продукцію та амбулаторні послуги – однаково – на 1,8%, послуги лікарень – на 0,9%. 

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,4% зумовлено здешевленням перевезень 

автодорожнім пасажирським транспортом (на 1,6%) і палива та мастил (на 1,2%). 

Водночас збільшилася вартість послуг авіаційного та залізничного пасажирського 

транспорту (на 7,5% та 1% відповідно), автомобілів (на 3,6%). 

У сфері освіти зростання цін на 1,4% відбулося, головним чином, через 

підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 2,9%. 

Крім того, на 5,7–1,4% стали дорожчими туристичні послуги, аудіотехніка, 

фотоапаратура та обладнання для обробки інформації, одяг і взуття, побутова техніка.  
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