
 

 

 

 

 

 

 

Індекс споживчих цін у травні 2018 

року по відношенню до квітня 2018 року 

становив 99,5 %, що є меншим у порівнянні 

з Україною (100,0%
1
) на 0,5 відсоткових 

пункти. Чернігівська область посіла 1місце 

за мінімальним рівнем. 

На споживчому ринку області у 

травні 2018 року ціни на продукти 

харчування та безалкогольні напої 

(питома вага у структурі ІСЦ 42,57 %) 

зменшились на 1,2 % (по Україні – на 

0,7%). 

Найбільше (на 12,0 % та 8,5 %) подешевшали яйця та крупи гречані. На 1,5–

7,7 %% знизились в ціні масло, сало, цукор, фрукти, овочі, сметана, сири та 

молоко. 

Водночас на 3,7 % подорожчали риба та продукти з риби, на 1,3 % -  хліб. 

Аналіз рівня цін на окремі продовольчі товари, за даними районних державних 

адміністрацій та міськвиконкомів (станом на 31.05.2018 по відношенню до 30.04.2018), у 

торговельній мережі області засвідчив, що за вказаний період в середньому по області 

знизились ціни від 0,26 % до 12,41 % на: яловичину, олію, сир кисломолочний, сметану, 

молоко, рис, цукор, крупу гречану, сало, пшоно, яйця. 

На продовольчих ринках в середньому по області знизились ціни 

від 0,09 % до 10,68 % на: рис, ковбаси варені І/г, борошно 1/ґ, олію, сало, яловичину, 

цукор, масло тваринне, крупу гречану, сир кисломолочний, молоко, яблука, ковбаси 

варені в/г, сметану, буряк, яйця. 

Роздрібні ціни по області в торговельній мережі в середньому зросли від 0,10 % до 

11,49 % на: масло тваринне, вермішель в/ґ, крупу манну, ковбаси варені І/г, м’ясо птиці, 

крупу ячну, ковбаси варені в/г, борошно в/ґ, свинину. 

На продовольчих ринках області в середньому зросли ціни від 1,20 % до 37,12 % на: 

борошно в/ґ, свинину, м’ясо птиці, крупу манну, крупу ячну, вермішель в/ґ, пшоно, 

цибулю ріпчасту, моркву, капусту білокачанну, картоплю. 

За вищевказаний період роздрібні ціни на хліб по області в торговельній мережі в 

середньому зросли на хліб житньо-пшеничний на 3,50 %, хліб з борошна вищого 

ґатунку на 0,50 % та знизились на хліб з борошна I ґатунку на 3,39 %. 

На продовольчих ринках області в середньому зросли  роздрібні ціни на хліб з 

борошна  I ґатунку на 5,33 %, на хліб житньо-пшеничний на 2,58 %. 

 
1
 - Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя 

та частини зони проведення антитерористичної операції. 


