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Індекс споживчих цін 

101,9% 

 Індекс споживчих цін у Дніпропетровській 

області у вересні 2022 року до попереднього 

місяця становив 101,9%. 
   

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2,1%.  
Найсуттєвіше підвищилися в ціні яйця (на 24,7%) та сало (на 15,6%).                                
У межах 8,8–3,2% дорожче коштували свинина, цукор, фрукти, кондитерські 
вироби з цукру, риба та продукти з риби, рис. Овочі загалом подешев-          
шали на 5,6%, у т.ч. капуста білокачанна – на 37,5%, буряк – на 34,3%, 
картопля – на 17,0%, морква – на 16,9%. Також знизилися ціни на продукти 
переробки зернових (на 2,7%), зокрема, на крупи манні – на 8,0%, крупи 
гречані – на 4,1%, пшоно – на 2,8%, пластівці вівсяні – на 2,7%, крупи ячні – 
на 1,6%, борошно пшеничне – на 1,4%.  

 

Одяг і взуття стали дорожчими на 13,1%, а саме: взуття – на 15,5%, одяг – 
на 10,8%. 

 

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

палива на 0,9% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення вартості 

прибирання сміття (на 9,5%), твердого палива (на 3,5%), оренди                                   

житла (на 3,1%), утримання та ремонту житла (на 2,7%). 

 

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 3,2%, що зумовлено 

здорожчанням амбулаторних послуг (на 3,9%), фармацевтичної                            

продукції (на 3,4%), послуг лікарень (на 0,3%). 
 

Ціни на транспорт у цілому зменшилися на 0,1% передусім внаслідок 

здешевлення палива та мастил (на 1,6%) і транспортних послуг (на 0,2%).           

У той же час зафіксовано приріст цін на велосипеди та автомобілі (3,8%              

та 1,1% відповідно). 
 

Підвищення цін у сфері освіти на 0,9% в основному спричинено 

подорожчанням послуг закладів середньої освіти на 10,5%. 
 

Крім того, вищими ціни були на предмети домашнього вжитку, побутову 

техніку та поточне утримання житла (на 2,7%), у сфері відпочинку та                 

культури (на 1,1%), на алкогольні напої, тютюнові вироби та послуги 

ресторанів та готелів (однаково – на 0,6%).  
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