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Індекси споживчих цін 
по Дніпропетровській області у травні 2013 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 
 

У травні 2013р. індекс споживчих цін (ІСЦ) по Україні склав 100,1%. 
Зростання споживчих цін (у межах 0,3–0,1%) зафіксовано у Київській, 
Донецькій, Луганській, Львівській областях та м.Києві. У 10 регіонах ІСЦ був 
на стовідсотковому рівні, у решті, у т.ч. на Дніпропетровщині, динаміка цін 
характеризувалася від’ємним показником.  

На формування ІСЦ по Дніпропетровській області, який становив 99,9%, 
вагомий вплив мало здешевлення продуктів харчування (на 0,3%) та зниження 
цін (тарифів) по групі “житло, вода, електроенергія, газ та інші види        
палива” (на 0,1%) внаслідок діючої в регіоні диференційованої плати за гарячу 
воду. 

Серед продуктів харчування найбільш суттєво зменшилися ціни на     
яйця (на 22,4%), банани (на 12,8%). Також дешевше коштували крупи      
гречані, молоко, сало, рис (на 4,5–0,3%). Разом з цим помітно зросли ціни на 
овочі (на 3,3%), серед яких значно – на капусту білокачанну (на 56,8%), цибулю 
ріпчасту (на 48,5%), моркву (на 28,2%), буряк (на 21,2%), картоплю (на 2,9%). 
Натомість у цій групі товарів зафіксовано відчутне здешевлення свіжих огірків 
(на 38,4%) та помідорів (на 11%), що сприяло зменшенню інфляційного тиску 
на споживчий ринок овочів. Дещо менше (на 0,5–0,2%) підвищилися ціни на 
кисломолочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби. 

Ще одним гальмуючим чинником інфляції у звітному місяці було 
зниження цін у сфері транспорту (на 0,1%) за рахунок зменшення вартості 
перевезень пасажирським залізничним транспортом (на 1,9%) і палива та 
мастил (на 0,3%).  

Водночас спостерігалося подальше підвищення цін на тютюнові вироби 
та алкогольні напої, яке у звітному місяці становило 1,3% та 0,4% відповідно.  



У сфері охорони здоров’я загальне зростання цін склало 0,2%, що 
викликане збільшенням цін на фармацевтичну продукцію (на 0,3%) та 
амбулаторні послуги (на 0,2%). 

Також помітно підвищилася абонентна плата за користування                    
телефоном (на 7,1%). 
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