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Індекс споживчих цін 

99,9% 

 Індекс споживчих цін у Дніпропетровській 

області у червні 2021 року до попереднього 

місяця становив 99,9%. 
 

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,1%,                             
у т.ч. найбільше – олія соняшникова (на 6,5%). У межах 2,3–0,5% зросли в ціні 
птиця, крупи гречані, кисломолочна продукція, макаронні вироби, сири, 
маргарин, кондитерські вироби з цукру, сметана, молоко, кондитерські вироби 
з борошна, безалкогольні напої. Водночас нижчими були ціни на                           
яйця (на 16,6%), фрукти та овочі (однаково – на 1,4%). Здешевлення овочів 
відбулося переважно внаслідок зменшення цін на огірки (на 47,0%), капусту 
білокачанну (на 22,5%), кабачки (на 18,1%), перець солодкий (на 15,2%),                            
помідори (на 11,1%). Натомість дорожче коштували буряк (в 1,8 раза),                 
морква (в 1,6 раза), цибуля ріпчаста (на 45,3%), картопля (на 7,5%). 

 

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 0,3% спричинено 

подорожчанням тютюнових виробів на 0,7%.  
 

Вартість одягу і взуття знизилася на 6,7%, зокрема, одягу – на 7,2%,       
взуття – на 6,2%.  

 

Збільшення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види 
палива на 0,2% пов’язане з підвищенням плати за утримання та ремонт житла, 
утримання будинків та прибудинкових територій, оренду житла (на 1,9–0,6%). 

 

Ціни на транспорт зросли на 0,6% здебільшого через подорожчання послуг 
залізничного та автодорожнього пасажирського транспорту (на 6,2% та 0,6% 
відповідно), автомобілів (на 1,4%), палива та мастил (на 0,4%).  

 

У сфері охорони здоров’я підвищення цін склало 0,8%, а саме: на 
фармацевтичну продукцію – 1,0%, амбулаторні послуги – 0,5%, послуги  
лікарень – 0,2%. 

 

Крім того, на 2,6–0,5% збільшилася плата за утримання та виховання дітей 

у дошкільних закладах, зросли ціни на послуги ресторанів та готелів, предмети 

домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла. 
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