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ПРЕС-ВИПУСК

Споживчий ринок області
Індекс споживчих цін (інфляції) по області у лютому 2020р. порівняно з
січнем склав 99,0%, з початку року – 99,8%, по країні відповідно – 99,7% та
99,9%.
На споживчому ринку області у лютому 2020р. порівняно з січнем ціни на
продукти харчування зменшилися на 0,7%. Найбільше подешевшали яйця на
21,6%. На 2,5% зменшилися ціни на фрукти, цукор – на 2,4%, овочі – на 1,2%,
м’ясо та м’ясопродукти – на 0,9%. Водночас, на 1,5% подорожчав сир і м’який
сир (творог), хліб і масло – на 1,0%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, у т.ч.
на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,2%.
На 10,7% знизилися ціни на одяг і взуття, при цьому взуття подешевшало
на 12,2%, а одяг – на 9,7%.
У лютому 2020р. порівняно з січнем зафіксовано зменшення цін (тарифів)
на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,2%, яке відбулося
за рахунок зменшення ціни на природний газ на 12,1%.
За січень–лютий 2020р. порівняно з груднем 2019р. індекс споживчих цін
по області на продукти харчування склав 100,7%. За зазначений період зросли
ціни на овочі на 10,2%, сир і м’який сир (творог) – на 3,3% та макаронні вироби
– на 2,4%. Водночас, найбільше подешевшали яйця на 22,9%.
Алкогольні напої і тютюнові вироби стали дорожчі на 1,9%, при цьому
тютюнові вироби подорожчали на 3,7%, алкогольні напої – на 0,6%.
Ціни на одяг і взуття за зазначений період подешевшали на 12,3%.
За січень–лютий 2020р. порівняно з груднем 2019р. зростання цін
(тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,6%
відбулося у зв’язку з підвищенням тарифів на каналізацію на 27,1% та
водопостачання – на 25,6%. Водночас, на 0,8% подешевшав природний газ.
Вартість послуг освіти зросла на 4,6%, в основному за рахунок збільшення
вартості послуг у дошкільній та початковій освіті на 35,2%.
Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 2,1%, зокрема, проживання
у готелях зросло у ціні на 2,7%, харчування у кафе та ресторанах – на 2,9% та
1,4% відповідно.
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