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ПРЕС-ВИПУСК
Індекси споживчих цін
по Дніпропетровській області у червні 2013 року
(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області)
У червні 2013р. індекс споживчих цін (ІСЦ) по Дніпропетровській області
був на рівні загальнодержавного і становив 100%. Головним важелем при
формуванні цього показника в регіоні була цінова ситуація на ринку
продовольства – ІСЦ на продукти харчування також був на стовідсотковому
рівні. При цьому спостерігалося помітне зниження цін на фрукти (на 3,8%),
серед яких найбільше – на банани (на 21,4%) та ягоди (на 18,8%). На 2,3–0,6%
подешевшали сало, яловичина, свинина, крупи гречані, молоко, сметана, риба
та продукти з риби. У той же час суттєво подорожчали цукор (на 5,7%),
овочі (на 4,8%), рис (на 3,5%). Дещо менше (на 0,9–0,2%) зросли ціни на яйця,
маргарин, макаронні вироби.
Зниженню інфляційного тиску на споживчий ринок у звітному місяці
сприяло і зменшення цін у сфері відпочинку і культури (на 0,4%), здешевлення
предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання
житла (на 0,3%), одягу і взуття (на 0,1%). Крім того, стабільністю відзначилася
цінова ситуація у сфері житлово-комунальних послуг та зв’язку.
Водночас спостерігалося подальше підвищення цін на алкогольні напої та
тютюнові вироби, яке у звітному місяці становило 0,6% та 0,2% відповідно.
На 0,2% зросли ціни у сфері охорони здоров’я, що певною мірою
зумовлено
подорожчанням
санаторно-курортних
та
амбулаторних
послуг (на 8,3% та 0,3% відповідно).
Збільшення цін на транспорт у цілому на 0,2% передусім викликане
підвищенням вартості перевезень пасажирським залізничним транспортом на
3,7%. Разом з цим на 0,1% подешевшали паливо та мастила.
На 1,1% зафіксовано підвищення цін у сфері освіти внаслідок зростання
плати за послуги закладів дошкільної та початкової освіти.
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