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ПРЕС-ВИПУСК 
 

Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Дніпропетровської області  

у червні 2018 року 

(за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області) 
 

Споживчі ціни (тарифи) на товари (послуги) по Дніпропетровській 

області у червні п.р. порівняно з попереднім місяцем у цілому не змінилися, 

однак динаміка цін на окремі групи товарів та послуг була від’ємною, на інші –

характеризувалася помірними інфляційними процесами. 

Так, продукти харчування загалом зменшилися в ціні на 0,4%, з яких 

найсуттєвіше – яйця (на 7,3%). Овочі подешевшали на 3,9%, у т.ч. огірки –       

на 61,4%, кабачки – на 56,0%, помідори – на 31,7%, капуста білокачанна – на 5,3%. 

Натомість зросли ціни на моркву (в 1,7 раза), цибулю ріпчасту (на 10,6%),             

буряк (на 2,2%). У межах 3,7–0,7% зафіксовано зниження цін на сало, молоко, 

сметану, птицю, свинину, крупи гречані, рибу та продукти з риби. Водночас             

на 2,2–0,8% дорожче коштували кисломолочна продукція, макаронні вироби, 

масло, хліб, рис.  

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби збільшилися на 2,3%, при 

цьому на тютюнові вироби – на 3,0%, алкогольні напої – на 1,5%. 

Підвищення цін на транспорт на 0,5% передусім було спричинено 

подорожчанням проїзду у залізничному пасажирському транспорті (на 9,3%). Крім 

того, зросла вартість послуг автодорожнього пасажирського транспорту (на 0,7%) і 

палива та мастил (на 0,4%).  

У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 0,5%, у т.ч. на послуги 

лікарень – на 4,1%, амбулаторні послуги – на 0,5%.  

Послуги освіти стали дорожчими на 0,4% за рахунок зростання плати за 

утримання дітей у дошкільних закладах на 2,6%. 

Внаслідок сезонних розпродажів одяг і взуття подешевшали на 3,9%, 

зокрема, взуття – на 4,2%, одяг – на 3,8%. Також знизилися ціни у сфері 

відпочинку і культури (на 0,4%), на побутову техніку (на 0,3%). 
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