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ПРЕС-ВИПУСК  
 

Споживчий ринок області  
 

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

листопадом склав 99,8%, за 2019р. порівняно з груднем 2018р. – 104,3%, по 

країні відповідно – 99,8% та 104,1%. 

На споживчому ринку області у грудні 2019р. порівняно з листопадом ціни 

на продукти харчування зросли на 0,4%. Найбільше подорожчали овочі та 

фрукти – на 2,5% та 1,1% відповідно. Водночас, на 0,7% подешевшали яйця та 

цукор. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 0,7%, за 

рахунок зростання ціни тютюнових виробів – на 1,1%.  

За 2019р. порівняно з груднем 2018р. індекс споживчих цін по області на 

продукти харчування склав 104,2%. За зазначений період зросли ціни на 

фрукти на 15,4%, хліб – на 9,9%, сир і м’який сир (творог) та молоко – на 

6,4%, макаронні вироби – на 4,9%. Водночас, найбільше подешевшали яйця на 

12,7%. Алкогольні напої і тютюнові вироби за 2019р. порівняно з груднем 

2018р. стали дорожчі на 13,3%, при цьому тютюнові вироби подорожчали на 

21,3%, алкогольні напої – на 6,2%. 

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види 

палива на 6,4% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 26,2%. 

Разом з тим, відбулося підвищення тарифів на каналізацію на 7,1%, 

водопостачання – на 5,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – 

на 5,1%. 

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 3,0%, за рахунок подорожчання 

амбулаторних послуг на 7,5%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та 

обладнання – на 2,6%.  

Ціни на транспорт за 2019р. порівняно з груднем 2018р. знизилися на 

1,0%, в основному за рахунок зниження ціни на запасні частини й аксесуари 

на 10,6%, паливо та мастила – на 8,3%. Водночас, зросли ціни на  залізничний 

пасажирський транспорт – на 36,9% та автодорожній пасажирський транспорт 

– на 7,9%. 
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