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ПРЕС-ВИПУСК 
 

Про зміни індексів споживчих цін на товари та послуги у 

Луганській області у квітні 2018 року1 

 

Індекс споживчих цін у квітні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 

101,4%. 

У квітні 2018р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та 

безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше на 3,3% подорожчали овочі. На 2,9% 

стали дорожче м’ясо та м’ясопродукти, на 2,7% – фрукти, на 2,5% – маргарин, кава, на 

2,0 % – шоколад, на 1,6% – риба та продукти з риби, на 1,0% – хліб, кондитерські вироби 

з борошна та з цукру, на 0,9% – сало, на 0,8% – кисломолочна продукція, на 0,7% – 

макаронні вироби, масло, на 0,6% – сир і м’який сир (творог), на 0,5% – олія 

соняшникова, на 0,2% – сметана, на 0,1% – чай. Водночас на 2,9% подешевшало молоко, 

на 1,6% – рис, на 1,3% – цукор, на 1,1% – продукти переробки зернових, на 0,2% – яйця, 

джеми, повидло, мед. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, у т.ч. тютюнові 

вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,7%. 

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

0,2% за рахунок підвищення цін (тарифів) на каналізацію – на 9,0%, послуги з утримання 

та ремонту житла – на 1,1%, водопостачання – на 0,9%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,9% в основному спричинено 

подорожчанням перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 13,1% та 

залізничним пасажирським транспортом на 2,3%. Разом з цим на 0,9% подешевшало 

паливо та мастила. 

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,8% головним чином за рахунок подорожчання 

мобільного зв’язку на 2,5%. 

__________ 
1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області. 
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