ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПРЕС-ВИПУСК

Індекси споживчих цін
у грудні 2015 року
Величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) за грудень 2015р.
становила порівняно з листопадом 2015р. по Україні 100,7%, по області –
100,5%, в цілому за рік – 143,3% та 141,3%.

Цінова ситуація в Кіровоградській області
у 2015 році
Індекс споживчих цін по області у 2015р. становив 141,3% (по Україні –
143,3%).
За 2015р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли
на 40,2%. Найбільше (в 1,7–1,5 раза) зросли ціни на цукор, олію оливкову
та соняшникову, шоколад, овочі, маргарин, яйця, інші продукти харчування,
безалкогольні напої, продукти переробки зернових, хліб, фрукти.
На 41,7–21,2% зросли ціни на рибу та продукти з риби, кондитерські вироби
з борошна, морозиво, мед натуральний, макаронні вироби, кондитерські вироби
з цукру, кисломолочну продукцію, молоко, масло, сало, м’ясо
та м’ясопродукти, сметану та сири.
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 18,8%,
за рахунок підвищення цін на алкогольні напої на 27,4%, тютюнові
вироби – на 15%.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива
зросли майже в 2 рази, що зумовлено суттєвим підвищенням тарифів
на природний газ у 3,6 раза, гарячу воду, опалення та електроенергію в 1,7 раза.
Також, підвищилась вартість утримання та ремонту житла на 28,7%, газу
скрапленого – на 27,4%, квартирної плати – на 18,3%, водопостачання –
на 12,3%, водовідведення – на 7,2%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я (на 28,2%) відбулося
за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 34%, амбулаторних
послуг – на 22,4% та послуг лікарень – на 17,4%.
Підвищення цін на транспорт (на 22,3%) відбулося, головним чином
за рахунок подорожчання автомобілів на 35,3%, транспортних послуг –
на 28,5%, палива і мастил – на 12,4%.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 28,2%, в основному, через
подорожчання
туристичних
послуг
на
41,7%,
газет,
книг
та канцелярських товарів – на 40%, послуг відпочинку та культури –
на 17,3%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації –
на 13,6%.
Подорожчання послуг освіти на 19,2% спричинено зростанням плати за
утримання дітей у дошкільних закладах на 28,6% та за навчання
у закладах вищої освіти – на 20%.
На 45,6–20,7% підвищились ціни на вироби зі скла, столовий посуд і
предмети домашнього вжитку, домашній текстиль, побутову техніку, товари
для підтримки чистоти, одяг і взуття, меблі, покриття для підлоги.

