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Cпоживчий ринок області  
Споживчі ціни по області у грудні 2021р. порівняно з листопадом зросли на 

0,6%, по Україні також на 0,6%, з початку року відповідно на 10,1% та 10,0%.  

На споживчому ринку області у грудні 2021р. порівняно з листопадом ціни 

на продукти харчування зросли на 1,7%. Найбільше подорожчали яйця – на 

17,2%, овочі – на 8,5%, макаронні вироби – на 3,1%, масло – на 2,8%, хліб – на 

2,6%, молоко – на 1,2%. Водночас, на 1,4% подешевшали фрукти, цукор – на 

1,0%. 

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива 

залишилися на рівні листопада 2021р. 

У грудні 2021р. порівняно з груднем 2020р. індекс споживчих цін по області 

на продукти харчування склав 113,6%. За зазначений період зросли ціни на 

олію соняшникову на 34,3%, птицю (тушки курячі) – на 25,8%, крупи гречані – 

на 25,5%, масло – на 17,7%, молоко – 16,4%, хліб – на 15,9%, яйця – 15,5%, 

рибу та продукти з риби – на 14,0%. Водночас, фрукти подешевшали на 10,9%. 

Алкогольні напої і тютюнові вироби стали дорожчі на 10,0%. 

У грудні 2021р. порівняно з груднем 2020р. зростання цін (тарифів) на 

житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6,8% відбулося у 

зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію на 26,5%, утримання та 

ремонт житла – на 16,1%, каналізацію – на 12,5% та водопостачання – на 6,7%. 

  Ціни на транспорт за зазначений період зросли на 11,6%, за рахунок 

збільшення цін на паливо та мастила на 25,2%, збільшення вартості надання 

транспортних послуг – на 15,4% (послуги залізничного пасажирського транс-

порту зросли у ціні на 21,4%, автодорожнього пасажирського транспорту – на 

15,1%).  

Вартість послуг зв’язку зросла на 7,0%, в основному за рахунок збільшення 

вартості надання поштових послуг на 16,7%, телефонних і телефаксових послуг 

– на 9,8%. 

Послуги освіти стали дорожчими на 8,4% головним чином через 

підвищення послуг середньої освіти на 21,3%. 
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