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Статистичний збірник «Індекси споживчих цін у Луганській області за 2020 рік» містить інформацію щодо індексів споживчих цін по Україні,
Луганській області та за регіонами у 2020 році порівняно з попередніми роками. Дані за 2014 рік наведено без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя, а за 2015–2020 роки – також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях.

©Головне управління статистики у Луганській області, 2021

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2020 РІК

2

ПЕРЕДМОВА
Статистичний збірник пропонує статистичні показники, які характеризують цінові процеси на споживчому ринку області у 2020р. порівняно з
попередніми роками.
Збірник містить інформацію щодо індексів споживчих цін на товари та послуги по Україні, Луганській області, регіонах. Крім того, наведені дані
стосовно середніх споживчих цін на основні продукти харчування, окремі непродовольчі товари та послуги, які мають значну частку витрат у
споживчих грошових витратах домогосподарств. В окремому розділі наведені методологічні пояснення, перелік споживчих товарів (послуг)представників та вагові коефіцієнти, на основі яких проводяться розрахунки індексів споживчих цін.
Збірник публікується українською мовою, ілюстрований графіками та діаграмою.
Видання підготовлене управлінням реєстрації цін на основі даних державного статистичного спостереження «Зміни цін (тарифів) на споживчі
товари (послуги)».
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