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ПРЕС-ВИПУСК 
 

 

Індекси споживчих цін 

по Дніпропетровській області у липні 2013 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 
 

У липні 2013р. індекс споживчих цін по Дніпропетровській області був на 

рівні 100,2%.  

Ціни на продукти харчування у звітному місяці в регіоні зросли на 0,1%. 

Вагомим інфляційним чинником у цьому сегменті споживчого ринку було 

значне підвищення цін на яйця (на 9,3%) та цукор (на 6,5%). Також відчутно 

зросли ціни на рис (на 2,2%), дещо менше – на макаронні вироби (на 0,4%). 

Вдруге з початку року зафіксовано підвищення цін на м’ясо та м’ясопродукти 

на 0,2% (перше – на 0,4% спостерігалося у травні), що мало негативний вплив 

на загальну динаміку цін на ринку продовольства. Подорожчання             

бананів (на 13%) та яблук (на 0,9%) спричинило збільшення цін на фрукти в 

цілому на 0,2%. У той же час у цій групі товарів зменшилися ціни на кісточкові 

та виноград (майже однаково – на 10,8% та 10,7% відповідно). Менш відчутно 

подешевшали овочі (на 3,4%), що було зумовлено високими цінами на цю 

продукцію на ринку продовольства області у першій половині липня. У     

межах 1,8–0,4% знизилися ціни на молоко (на 1,8%), сало (на 1,4%), крупи 

гречані (на 1,2%), рибу та продукти з риби (на 0,4%).  

Прискорення цінових процесів також пов’язано з подорожчанням 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів (на 1,4%) та збільшенням вартості 

послуг дошкільних закладів (на 4,3%). Водночас зниженню інфляційного тиску 

на споживчий ринок у звітному місяці сприяло здешевлення палива та мастил 

(на 0,9%), одягу і взуття (на 0,4%). Крім того, стабільністю відзначилася цінова 

ситуація у сфері житлово-комунальних послуг та зв’язку. 
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