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ПРЕС-ВИПУСК 
 

Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Дніпропетровської області  

у жовтні 2019 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 
 

У жовтні 2019р. на Дніпропетровщині споживчі ціни порівняно з 

попереднім місяцем підвищилися на 0,8%. 

Продукти харчування та безалкогольні напої зросли в ціні на 1,0%, з яких 

найбільше – крупи гречані (на 25,2%), яйця (на 9,3%), сало (на 3,6%). Овочі 

загалом подорожчали на 3,1%, у т.ч. огірки – на 26,6%, кабачки – на 22,6%, 

помідори – на 9,6%, картопля – на 3,6%. Проте дешевше коштували капуста 

білокачанна (на 5,6%), морква (на 5,3%), цибуля ріпчаста (на 1,3%), буряк (на 1,0%). 

У межах 2,7–0,4% збільшилися ціни на маргарин, сметану, молоко, сири, рибу 

та продукти з риби, масло, безалкогольні напої, хліб. Водночас здешевшали 

борошно пшеничне (на 2,8%), цукор (на 1,7%), кисломолочна продукція (на 1,2%), 

рис (на 0,9%). 

Одяг і взуття стали дорожчими на 3,6%, зокрема, взуття – на 4,7%, одяг –        

на 2,6%. 

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

види палива на 0,5% відбулося через зменшення плати за природний та 

скраплений газ (на 4,4% та 0,9% відповідно). Разом з тим зросли тарифи на 

водопостачання (на 3,5%), водовідведення (на 2,6%), вартість оренди             

житла (на 0,4%).   

Ціни на транспорт у цілому зменшилися на 0,6% передусім за рахунок 

здешевлення автомобілів (на 2,1%), транспортних послуг (на 0,8%), палива та 

мастил (на 0,3%). 

Крім того, подорожчали мобільний зв’язок (на 10,7%), послуги ресторанів 

та готелів (на 1,7%), знизилися ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру та 

обладнання для обробки інформації (на 2,0%), побутову техніку (на 0,9%). 
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