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ПРЕС-ВИПУСК 

 

Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Дніпропетровської області  

у березні 2016 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 

 

Споживчі ціни (тарифи) на товари (послуги) по Дніпропетровській області у 

березні п.р. до попереднього місяця в цілому зросли на 1,1%. 

На ринку продовольства відмічалося їх зниження. Так, продукти харчування 

загалом подешевшали на 0,9%, з яких найбільше – яйця (на 22,4%). На 5% менше 

коштували овочі, у т.ч. помідори – на 13,5%, капуста білокачанна – на 11,2%, цибуля 

ріпчаста – на 9,5%, картопля – на 7%, морква – на 4,8%, огірки – на 2,5%, буряк –         

на 1,8%. У межах 2,4–1,4% знизилися ціни на сало, свинину, рис, цукор. Водночас 

помітно (на 5,7%) подорожчали крупи гречані, на 3,3–0,8% – масло, риба та продукти з 

риби, кисломолочна продукція, олія соняшникова, сметана, молоко, сири.  

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 1,6%, зокрема, на 

алкогольні напої – 1,9%, тютюнові вироби – 1,4%.  

Одяг і взуття стали дорожчими на 10,1%, при цьому взуття – на 12,7%, одяг –    

на 8,4%. 

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

на 2,9% відбулося, головним чином, за рахунок підвищення тарифів на електро-   

енергію (на 25,2%). 

Побутова техніка збільшилася в ціні на 2,1%, у т.ч. пилососи – на 6%, плити –   

на 3%, холодильники – на 2,8%, пральні машини – на 2,6%, кондиціонери повітря –     

на 2%. 

Ціни на транспорт у цілому зросли на 1%, перш за все, внаслідок подорожчання 

послуг залізничного та авіаційного пасажирського транспорту (на 4,7% та 2,5% 

відповідно) і палива та мастил (на 1,3%). 

Підвищення цін у сфері відпочинку і культури на 2,7% спричинено, передусім, 

збільшенням вартості туристичних послуг (на 9,8%), аудіотехніки, фотоапаратури та 

обладнання для обробки інформації (на 1,4%). 
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