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Індекс споживчих цін

100,9%

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській
області у листопаді 2021 року до попереднього
місяця становив 100,9%.

Продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися в ціні на 1,3%.
Найсуттєвіше (на 7,8%) подорожчали овочі, у т.ч. огірки – на 47,1%,
помідори – на 17,9%, буряк – на 16,8%, капуста білокачанна – на 10,0%, цибуля
ріпчаста – на 9,0%, морква – на 0,7%. Натомість на 1,2% зменшилася вартість
картоплі. Ціни на продукти переробки зернових у цілому зросли на 4,6%, при
цьому на крупи гречані – на 7,6%, пшоно – на 7,2%, крупи манні та ячні –
однаково – на 2,6%, пластівці вівсяні – на 1,7%. У межах 2,7–1,0% стали
дорожчими хліб, кисломолочна продукція, цукор, сири, сало, макаронні
вироби, молоко, масло, рис, кондитерські вироби з цукру, м’ясо та
м’ясопродукти, кондитерські вироби з борошна, яйця. Водночас на 5,1%
подешевшала олія соняшникова, на 4,3% – фрукти.
–

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 1,0%, зокрема, на
тютюнові вироби – 1,4%, алкогольні напої – 0,7%.
На 4,7% менше коштували одяг і взуття, а саме: на 5,5% – одяг, на 4,0% –
взуття.
Зростання цін на транспорт на 0,6% відбулося, передусім, через
здорожчання палива та мастил (на 3,4%), проїзду в залізничнму та
автодорожньому пасажирському транспорті (на 1,4% та 0,3% відповідно).
У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 0,8%, що пов’язано з
підвищенням вартості амбулаторних послуг (на 2,0%) та фармацевтичної
продукції (на 0,7%).
Крім того, на 32,1% подорожчали ритуальні послуги, на 2,7–0,5% зросли
ціни на оренду житла, у сфері відпочинку та культури, на послуги ресторанів
та готелів, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне
утримання житла.
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