Прес- інформація
Рівень інфляції в області
Індекс споживчих цін (інфляції) по області за червень 2008 року, у
порівнянні з травнем 2008 року, склав 99,9% при 100,8% по країні в
цілому, з початку року відповідно – 112,4 та 115,5%.
Серед областей Західного регіону найвищий індекс інфляції за
січень–червень п.р. порівняно з груднем 2007 року зафіксовано у
Львівській (116,8%) та Рівненській областях (115,0%).
За зазначений період з продуктів харчування по області найбільше (у
1,5 раза) подорожчали овочі, на 28,2% – фрукти, на 24,4 – м'ясо та
м'ясопродукти на 18,2 – макаронні вироби, на 18,1 – хліб, на 17,0% – олія.
На споживчому ринку області у червні п.р., ціни на продукти
харчування та безалкогольні напої знизились на 0,6%. Найбільше
подешевшали фрукти на 14,3%, яйця – на 10,3, овочі – на 6,6, молоко – на
1,8, цукор – на 1,0, сир і м'який сир (творог) – на 0,3%. Разом з тим,
зафіксовано зростання цін у червні п.р., порівняно з травнем 2008р., на
окремі продукти харчування, а саме: макаронні вироби – на 3,9%, хліб і
хлібопродукти – на 3,6, м'ясо та м'ясопродукти – на 2,5, рибу та продукти з
риби – на 2,3%.
Загалом за січень-червень п.р., порівняно з груднем минулого року,
роздрібні ціни на бензин зросли на – 22,7% та дизельне паливо – на 34,2%,
з основних причин, які вплинули на ріст вартості – це подорожчання нафти
на світовому ринку.
Середня роздрібна ціна бензину у червні п.р. по області склала
6,08 грн. за літр при 4,39 грн. у червні минулого року. Аналогічна ситуація
склалася щодо цін на дизельне паливо, коли його середня вартість по
області становила 6,75 грн. за літр при 3,59 грн. - у червні 2007 року.
З початку року, порівняно з груднем 2007р., значне зростання цін
зафіксовано на основні види послуг, а саме: плата за водовідведення
зросла на 24,9%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті - на
16,8, послуги відпочинку та культури - на 14,6, вартість проїзду у
залізничному пасажирському транспорті - на 11,6, плата за утримання та
вихованння дітей у дошкільних закладах – на 8,8%.

