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ПРЕС-ВИПУСК  

 

Інфляційні процеси на споживчому ринку області 
 

Індекс споживчих цін (інфляції) по області у липні 2021р. порівняно з 

червнем склав 100,2%, з початку року – 106,0%, по країні відповідно – 100,1% 

та 106,5%. 

На споживчому ринку області у липні 2021р. порівняно з червнем ціни на 

продукти харчування збільшились на 0,2%. Найбільше подорожчали: яйця – на 

6,5%, риба та продукти з риби – на 1,5%, м’ясо та м’ясопродукти – на 0,9%, 

молоко – на 0,6%. Водночас, на 7,1% подешевшали овочі, олія – на 3,1% та 

фрукти – на 2,5%. 

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

палива на 0,4% відбулося у зв’язку з підвищенням цін на фактична плата за 

житло (оренда житла) на 3,5%, утримання та ремонт житла – на 0,5%. 

За січень–липень 2021р. порівняно з груднем 2020р. індекс споживчих цін 

по області на продукти харчування склав 108,2%. За зазначений період зросли 

ціни на олію соняшникову на 35,9%, птицю (тушки курячі) – на 24,5%, філе 

куряче – на 20,9%, риба жива, охолоджена – на 18,5%, яблука – на 19,9%, крупи 

ячні – на 19,0%, рис – на 12,9%. 

Водночас, найбільше подешевшали яйця на 29,7%, овочі – на 5,2%, 

свинина – на 2,4%. 

За січень–липень 2021р. порівняно з груднем 2020р. зростання цін 

(тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,0% 

відбулося у зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію на 36,6%, 

утримання будинків та прибудинкових територій – на 13,4%, каналізацію – на 

12,5%, водопостачання – на 6,7%. 

  Ціни на транспорт за зазначений період зросли на 6,5%, за рахунок 

збільшення цін на паливо та мастила на 21,6% та збільшення вартості надання 

транспортних послуг – на 5,9% (послуги залізничного пасажирського 

транспорту зросли у ціні на 24,7%, послуги автодорожнього пасажирського 

транспорту – на 4,6%).  
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