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ПРЕС-ВИПУСК  
 

Інфляційні процеси на споживчому ринку області 
 

Індекс споживчих цін (інфляції) по області в липні 2019р. порівняно з 
червнем склав 99,3%, з початку року – 101,7%, по країні відповідно – 
99,4% та 103,0%. 

На споживчому ринку області в липні 2019р. порівняно з червнем ціни 
на продукти харчування знизились на 1,5%. Найбільше подешевшали овочі 
на 14,8%. 

В той час спостерігається подорожчання цукру на 7,6%, яєць – на 3,6%, 
макаронних виробів –на 0,5%.  

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 2,5%, у 
т.ч. на тютюнові вироби – на 3,9%, алкогольні напої – на 1,2%. 

Одяг і взуття в середньому подешевшали на 2,9%, за рахунок 
здешевлення взуття на 4,9%. 

У липні п.р. порівняно з червнем зафіксовано зниження цін (тарифів) 
на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,5%, яке 
відбулося за рахунок зниження ціни на природний газ на 10,1%. 

Ціни на транспорт знизилися на 0,9% в основному за рахунок 
здешевлення палива та мастил на 2,7%. 

За січень–липень 2019р. порівняно з груднем 2018р. індекс споживчих 
цін по області на продукти харчування склав 101,4%. За зазначений період 
зросли ціни на фрукти на 21,8%, хліб – на 7,5%, цукор – на 6,1%, 
макаронні вироби – на 5,2%, м'ясо та м’ясопродукти – на 2,4%. Водночас, 
подешевшали яйця на 44,0%, овочі – на 9,0%, рис – на 7,1%. 

Алкогольні напої і тютюнові вироби за січень–липень 2019р. порівняно 
з груднем 2018р. стали дорожчі на 8,5%, за рахунок подорожчання 
тютюнових виробів  на 12,9%, алкогольних напоїв – на 4,5%. 

Ціни на одяг і взуття за зазначений період знизились на 1,0%. 
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання 

житла за зазначений період стали дешевшими на 0,6% за рахунок 
зниження цін на побутову техніку на 3,1%.  

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 2,7% за рахунок 
подорожчання амбулаторних послуг на 4,2%, фармацевтичної продукції, 
медичних товарів та обладнання – на 2,7%.  

Індекс споживчих цін на транспорт за січень–липень 2019р. порівняно з 
груднем 2018р. склав 101,8%, в основному за рахунок подорожчання 
транспортних послуг на 7,5%. 
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