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Індекс споживчих цін 

101,2% 

 Індекс споживчих цін у Дніпропетровській 

області у вересні 2021 року до попереднього 

місяця становив 101,2%. 
 

Продукти харчування та безалкогольні напоі загалом здорожчали              
на 1,1%, при цьому найсуттєвіше – яйця (на 17,5%). Також відчутне зростання 
цін зафіксовано на сало (на 4,6%). Овочі в цілому дорожче коштували на 3,8%, 
з яких огірки – на 41,9%, кабачки – на 33,9%, баклажани – на 18,9%, помідори – 
на 10,8%, капуста білокачанна – на 4,8%. Проте нижчими були ціни на перець 
солодкий – на 16,0%, буряк – на 15,0%, моркву – на 14,7%, цибулю ріпчасту – 
на 11,5%, картоплю – на 0,2%. У межах 2,5–1,1% підвищилися ціни на молоко, 
сметану, рис, маргарин, кисломолочну продукцію, крупи гречані, м’ясо та 
м’ясопродукти, цукор, хліб. Разом з тим подешевшали фрукти (на 4,8%), 
безалкогольні напої (на 0,5%), сири (на 0,2%).  

 

Одяг і взуття зросли в ціні на 12,5%, зокрема, взуття – на 13,4%, одяг –                    
на 11,3%. 

 

Збільшення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші      
види палива на 0,3% відбулося внаслідок підвищення плати за оренду                
житла (на 2,1%), утримання та ремонт житла (на 0,9%). 

 

Ціни на транспорт знизилися на 0,4% передусім через здешевлення 

транспортних засобів (на 1,8%), проїзду в залізничному пасажирському 

транспорті (на 1,0%), палива та мастил (на 0,2%). Водночас зросла вартість 

послуг автодорожнього пасажирського транспорту (на 1,0%). 
 

Послуги закладів освіти подорожчали на 17,9%, а саме: вищої – на 25,1%, 

середньої – на 13,8%. Натомість плата за утримання та виховання дітей у 

дошкільних закладах зменшилася на 2,5%. 
 

Крім того зросли ціни на тютюнові вироби, у сферах охорони здоров’я та 

зв’язку (однаково – на 0,4%), знизилися – у сфері відпочинку та культури, на 

послуги ресторанів та готелів, предмети домашнього вжитку, побутову 

техніку та поточне утримання житла (на 1,2–0,4%). 
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