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ПРЕС-ВИПУСК 

 
 

Індекси споживчих цін 
по Дніпропетровській області у січні 2013 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 
 
Індекс споживчих цін по Дніпропетровській області за січень 2013р. склав 

100,5%. На його формування суттєво вплинуло підвищення цін (тарифів) по 
групі “житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива” (на 3,1%) 
внаслідок діючої в регіоні диференційованої плати за центральне опалення.  

На ринку продовольства загальне зростання споживчих цін становило 
0,2%. Найбільше (на 7,9%) підвищилися ціни на овочі, у т.ч. на буряк – на 
29,8%, капусту білокачанну – на 16,2%, моркву – на 14,1%, цибулю ріпчасту – 
на 9,7%, картоплю – на 8,6%. Фрукти дорожче коштували на 1,1% за рахунок 
збільшення цін на виноград (на 12,1%), яблука (на 3,5%), ківі (на 2%). Водночас 
у цій групі товарів знизилися ціни на банани та цитрусові (на 2,8% та 0,8% 
відповідно). Незначний ріст цін (у межах 1–0,3%) зафіксовано на сири, 
кондитерські вироби з цукру, масло, молоко.   У той же час на 3% подешевшав 
цукор, на 2,7% – крупи гречані, на 1,1–0,7% – м’ясо та м’ясопродукти, рис, олія 
соняшникова, риба та продукти з риби. 

У сфері охорони здоров’я зафіксовано підвищення цін на 0,6%, зокрема,   
на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 0,9%, 
амбулаторні послуги – на 0,5%, послуги лікарень – на 0,1%. 

Здешевлення палива та мастил на 0,9% було основним чинником зниження 
цін на транспорт у цілому на 0,2%. Разом з цим суттєво (на 11,5%) збільшилася 
вартість проїзду у приміському поїзді.  

Крім того, на 1,2–0,2% подорожчали послуги закладів освіти, підвищилися 
ціни на алкогольні напої, у сфері відпочинку та культури, на побутову техніку. 
Натомість на 0,4% дешевше коштували одяг і взуття.  
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