
 

 

 

ДЕРЖСТАТ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

вул. Юрія Гойди, 11, м. Ужгород, 88008, тел. (0312) 61-34-68, факс (0312) 64-12-73 
E-mail: stat@uz.ukrstat.gov.ua      Web: http://www.uz.ukrstat.gov.ua      Код ЄДРПОУ 02360464 

 
26.02.2019 № 09-13/492-19 

 
ПРЕС-ВИПУСК  

 
Рівень інфляції по області та країні  

у січні 2019р.  
 

Індекс споживчих цін (інфляції) по області у січні 2019р. порівняно з 
груднем 2018р. склав 100,4%, по країні – 101,0%. 

На споживчому ринку області у січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. 
ціни на продукти харчування зросли на 1,3%, по країні відповідно – на 2,2%. 
Найбільше подорожчали овочі на 9,3%, по країні – на 16,6%. Ціни на фрукти  
зросли на 3,4%, сир і м’який сир (творог) – на 1,4%, рибу та продукти з риби – 
на 1,1%, макаронні вироби – на 1,0%, хліб і хлібопродукти – на 0,7%, м'ясо та 
м’ясопродукти – на 0,6%, цукор – на 0,1%. Водночас на 2,3% подешевшали 
яйця, на 1,6% – олія соняшникова. 

Ціни на тютюнові вироби зросли на 1,6%, алкогольні напої знизились у 
ціні на 0,2% порівняно з груднем 2018 року. 

У січні 2019р. ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші 
види палива порівняно з груднем 2018р. залишились без змін. 

Зменшення цін на транспорт в цілому на 2,0% відбулося в основному за 
рахунок зниження цін на паливо та мастила на 6,1%. 

У галузі охорони здоров΄я ціни зросли на 1,2% внаслідок подорожчання 
амбулаторних послуг на 2,3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та 
обладнання – на 1,3%. 

Послуги зв’язку у січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. зросли на 2,0% 
за рахунок подорожчання поштових послуг на 14,3%. 

Зростання вартості послуг освіти в цілому на 1,0% спричинено 
збільшенням плати за утримання та виховання дітей у дошкільних закладах м. 
Хуст на 7,5%. 

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 1,0%. 
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