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ПРЕС-ВИПУСК 

 
Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Дніпропетровської області  

у січні 2018 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 

 
Інфляція на Дніпропетровщині в січні 2018р. порівняно з попереднім місяцем 

становила 1,5%.  

Ціни на продукти харчування в цілому зросли на 2,1%. Найбільше 

подорожчали овочі (на 12,0%), у т.ч. помідори – на 29,8%, огірки – на 22,6%,              

буряк – на 15,6%, капуста – на 13,5%, морква – на 11,5%, картопля – на 10,5%, цибуля 

ріпчаста – на 5,8%. На 7,4% збільшилися в ціні фрукти, у межах 3,9–1,1% – яловичина, 

яйця, свинина, птиця, сметана, молоко, сири, риба та продукти з риби, рис, сало. 

Водночас дешевше коштували крупи гречані (на 3,5%), масло (на 0,9%), олія 

соняшникова (на 0,7%), цукор (на 0,5%).  

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, а саме: на 

тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,9%. 

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

палива на 3,7% передусім зумовлено підвищенням тарифів за послуги з утримання 

будинків та прибудинкових територій (на 39,7%), плати за скраплений газ (на 13,0%), 

опалення (на 6,4%).  

Зростання цін на транспорт на 1,8% в основному спричинено підвищенням вар-

тості палива та мастил (на 3,9%), автомобілів (на 2,7%), транспортних послуг (на 0,6%).  

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,2%, що пов’язано з подорожчанням поштових 

послуг (на 25,0%) та місцевого телефонного зв’язку (на 8,2%). 

Крім того, спостерігалося збільшення плати за утримання та виховання дітей у 

дошкільних закладах (на 7,0%), цін у сфері охорони здоров’я та відпочинку і 

культури (на 1,6% та 1,5% відповідно). Разом з цим на 5,3% стали дешевшими одяг і 

взуття. 
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