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ПРЕС-ВИПУСК  
 

Споживчий ринок області 

 

Індекс споживчих цін по області у жовтні 2022 року порівняно з вереснем 

склав 102,3%, з початку року – 125,7%, по Україні відповідно 102,5%  

та 124,8%.  

На споживчому ринку в жовтні порівняно з вереснем ціни на продукти 

харчування та безалкогольні напої зросли на 3,4%. Найбільше (на 59,7%) 

подорожчали яйця. На 4,9–1,8% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, овочі та 

фрукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, масло, сир і м’який сир 

(творог), макаронні вироби, молоко. Водночас на 5,3% подешевшали продукти 

переробки зернових. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, у т.ч. 

на тютюнові вироби – на 1,0%, алкогольні напої – на 0,5%. Одяг і взуття 

подорожчали на 3,3%.  

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,1% відбулося у першу чергу 

за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції, медичних товарів  

та обладнання – на 2,3%, амбулаторних послуг – на 1,8% та послуг лікарень – 

на 1,7%. 

Ціни на транспорт зросли на 0,1% в основному через подорожчання 

транспортних засобів на 0,5%. Водночас на 5,1% подешевшав проїзд у 

залізничному пасажирському транспорті. 

За січень–жовтень 2022 року порівняно з груднем 2021 року індекс 

споживчих цін по області на продукти харчування склав 132,9%. За зазначений 

період найбільше подорожчали фрукти – у 1,8 раза, овочі – у 1,5 раза, риба та 

продукти з риби – на 46,1%, цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські  

вироби – на 32,9%, хліб і хлібопродукти – на 32,6%, молоко, сир та яйця –  

на 25,4%, олія та жири – на 24,1%, м’ясо та м’ясопродукти – на 23,2%. 

Ціни на транспорт за зазначений період зросли на 42,1%, за рахунок росту 

цін на паливо та мастила на 66,0%, збільшення вартості надання транспортних 

послуг – на 33,0% (послуги автодорожнього пасажирського транспорту зросли 

у ціні на 34,2%, послуги залізничного пасажирського транспорту – на 3,2%).  
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