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ПРЕС-ВИПУСК

Індекси цін на споживчому ринку країни та області
Індекс споживчих цін (інфляції) по області у листопаді 2020р. порівняно з
жовтнем склав 101,4%, з початку року – 104,9%, по країні відповідно – 101,3%
та 104,1%.
На споживчому ринку області у листопаді 2020р. порівняно з жовтнем
ціни на продукти харчування збільшились на 1,9%. Найбільше подорожчали
овочі – на 9,6%, олія соняшникова – на 6,7%, цукор – на 6,6%, яйця – на 3,7%.
Водночас, на 1,6% подешевшали фрукти та на 1,4% – риба та продукти з риби.
Одяг і взуття в середньому подешевшали на 2,8%, при цьому взуття стало
дешевшим на 5,2%, а одяг – на 1,1%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива на 8,7% відбулося за рахунок зростання ціни на природний газ на 24,9%.
За січень–листопад 2020р. порівняно з груднем 2019р. індекс споживчих
цін по області на продукти харчування склав 104,9%. За зазначений період
найбільше подорожчали яблука на 37,5%, цукор – на 34,8%, крупи гречані – на
32,7%, борошно пшеничне – на 19,2%, олія соняшникова – на 17,8%, крупи ячні
– на 15,3%, крупи манні – на 13,0%, яйця – на 12,8%, фрукти – на 12,5% та масло
– на 9,1%. Водночас, знизились ціни на пшоно на 38,2%, овочі – на 19,3%,
птицю (тушки курячі) – на 11,1% та рибу морожену – на 4,5%.
Алкогольні напої і тютюнові вироби стали дорожчі на 8,0%, за рахунок
збільшення ціни на тютюнові вироби на 19,3%.
За січень–листопад 2020р. порівняно з груднем 2019р. збільшення цін
(тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 22,0%
відбулося у зв’язку із збільшенням тарифів на природний газ на 61,5%,
каналізацію – на 35,9%, водопостачання – на 32,6%, утримання будинків та
прибудинкових територій – на 7,9%, утримання та ремонт житла – на 4,8%.
Ціни на транспорт за зазначений період зросли на 2,2%, за рахунок
збільшення цін на купівлю транспортних засобів на 13,3%. Водночас,
зменшились ціни на паливо та мастила – на 13,4%.
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,8%, внаслідок збільшення
вартості амбулаторних послуг – на 15,1% та фармацевтичної продукції,
медичних товарів та обладнання – на 4,6%.
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