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ПРЕС-ВИПУСК 
 

Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Дніпропетровської області  

у квітні 2018 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 

 

Інфляція на Дніпропетровщині в квітні 2018р. порівняно з попереднім 

місяцем становила 0,8%.  

Продукти харчування в цілому подорожчали на 1,0%, з яких найбільше –

овочева продукція (на 7,1%). Відчутне зростання цін спостерігалося на овочі 

борщового набору, а саме: на буряк – на 32,0%, капусту білокачанну та моркву – 

однаково – на 27,7%, цибулю ріпчасту – на 15,2%, картоплю – на 3,4%. 

Натомість помідори та огірки зменшилися в ціні на 2,9% та 0,8% відповідно.  

На 2,3–0,5% підвищилися ціни на м’ясо та м’ясопродукти, хліб, кисломолочну 

продукцію, макаронні вироби, олію оливкову, сметану, безалкогольні напої. 

Водночас суттєво (на 7,8%) подешевшали крупи гречані. Також помітно 

знизилися ціни на фрукти (на 3,3%), у т.ч. на банани – на 10,3%, цитрусові –             

на 7,6%. Проте, на 5,9% стали дорожчими яблука. У межах 2,6–0,8% 

зафіксовано зниження цін на яйця, цукор, сало, маргарин, молоко.  

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

види палива на 0,2% в основному спричинено підвищенням тарифів на 

водопостачання (на 2,7%) та каналізацію (на 2,2%). 

Зростання цін на транспорт на 0,2% відбулося, перш за все, внаслідок 

подорожчання транспортних послуг на 1,5%. Разом з тим на 0,5% зменшилася 

вартість палива та мастил. 

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 0,5%, зокрема, на послуги 

лікарень – на 0,9%, фармацевтичну продукцію – на 0,5%, амбулаторні послуги – 

на 0,2%. 

Крім того, збільшилися ціни на тютюнові вироби, одяг і взуття, у сфері 

зв’язку, на послуги ресторанів та готелів (на 2,5–1,0%). 
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