
 

ДЕРЖСТАТ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

вул. Юрія Гойди, 11, м. Ужгород, 88008, тел. (312) 61-34-68, факс (312) 64-12-73 
E-mail: stat@uz.ukrstat.gov.ua       Web: http//www.uz.ukrstat.gov.ua      Код ЄДРПОУ 02360464 

 
 

21.06.2019  09-12/1522-19 
 

ПРЕС-ВИПУСК  
 

Індекси цін на споживчі товари 
 

Індекс споживчих цін (інфляції) по області у травні 2019р. порівняно з 

квітнем склав 100,3%, з початку року – 102,5%, по країні відповідно – 100,7% 

та 104,2%. 

На споживчому ринку області у травні 2019р. порівняно з квітнем ціни 

на продукти харчування залишились незмінними. В той час спостерігається 

подорожчання фруктів на 11,0%, м'яса та м’ясопродуктів – на 1,7%, 

безалкогольних напоїв – на 1,6%, цукру – на 1,3%, хліба – на 1,2%.  

Яйця стали дешевшими на 16,2%, овочі – на 6,1%, риба та продукти з 

риби – на 1,1%, масло – на 0,5%, сир і м’який сир (творог) – на 0,4%. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%, зокрема, 

тютюнові вироби – на 2,1%, алкогольні напої – на 0,9%. 

 Одяг і взуття в середньому подешевшали на 0,2%, за рахунок 

здешевлення взуття на 1,6%. 

Зростання цін у сфері транспорту на 1,8% спричинено підвищенням 

вартості залізничного пасажирського транспорту на 12,2%, палива та мастил 

– на 4,5%. 

У травні п.р. порівняно з квітнем, вартість послуг зв’язку зменшилась 

на 0,5%, за рахунок зниження цін на мобільні телефони та телефонні й 

телефаксові послуги на 2,2%.  

За січень–травень 2019р. порівняно з груднем 2018р. індекс споживчих 

цін по області на продукти харчування склав 103,2%. За зазначений період 

зросли ціни на фрукти на 18,2%, овочі – на 16,5%, хліб – на 7,3%, молоко – 

на 3,5%, макаронні вироби – на 2,9%, м'ясо та м’ясопродукти – на 1,6%, рибу 

та продукти з риби – на 1,5%. Водночас, подешевшали яйця на 32,4%, рис – 

на 6,8%, олія соняшникова – на 3,5%, цукор – на 2,5%,  

Алкогольні напої і тютюнові вироби за січень–травень 2019р. 

порівняно з груднем 2018р. стали дорожчі на 5,3%, за рахунок подорожчання 

тютюнових виробів  на 8,0%, алкогольних напоїв – на 2,9%. 

Ціни на одяг і взуття за зазначений період підвищились на 2,8%. 
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