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Індекс споживчих цін

103,0%

Індекс споживчих цін у Дніпропетровській
області у травні 2022 року до попереднього
місяця становив 103,0%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,4%.
Найсуттєвіше (на 26,3%) підвищилися в ціні фрукти. У межах 9,9–5,7% зросли
ціни на пшоно, рис, крупи ячні, крупи гречані, рибу та продукти з риби.
Овочі загалом дорожче коштували на 5,3%, у т.ч. капуста білокачанна –
на 37,2%, морква – на 18,4%, цибуля ріпчаста – на 15,3%, буряк – на 14,8%.
Натомість зменшилися ціни на огірки (на 20,2%), помідори (на 13,3%),
картоплю (на 7,2%). На 4,2–1,2% збільшилася вартість макаронних виробів,
безалкогольних напоїв, борошна пшеничного, кондитерських виробів з цукру,
масла, цукру, хліба. Водночас подешевшали яйця (на 15,0%), птиця (на 1,6%),
свинина (на 1,0%).
Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 4,0%, а саме: на
алкогольні напої – 6,1%, тютюнові вироби – 2,0%.
Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне
утримання житла збільшилися на 2,1%, при цьому на вироби зі скла,
столовий посуд і предмети домашнього вжитку – на 3,2%, побутову техніку –
на 3,1%, електроінструменти – на 3,0%, домашній текстиль – на 2,6%, товари
та послуги для щоденної підтримки будинку – на 1,3%.
Зниження цін у сфері охорони здоров’я на 1,8% зумовлено здешевленням
фармацевтичної продукції на 3,0%.
Зростання цін на транспорт у цілому на 9,9% передусім спричинено
здорожчанням палива та мастил на 23,2%. Також вищими ціни були на
транспортні послуги (на 6,9%).
У сфері зв’язку збільшення цін на 1,0% відбулося внаслідок подорожчання
поштових послуг та телефонного обладнання (на 5,0% та 3,6% відповідно).
Крім того, підвищилися ціни на оренду житла, у сфері відпочинку та
культури, на послуги ресторанів та готелів (на 3,5–1,6%).
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