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Індекси споживчих цін у червні 2021 році 

Ціни на споживчому ринку Запорізької області у червні 2022 року порівняно з травнем 2022 року зросли на 
2,8% (в Україні – на 3,1%), з початку року – на 17,4% (в Україні також на 17,4%). 

Продукти харчування та безалкогольні напої в червні 2022 року по відношенню до травня 2022 року 
подорожчали на 2,4%. Найбільше зросли в ціні овочі, цукор, чай, продукти переробки зернових (на 9,0–7,0%). 

Також подорожчали яйця, риба та продукти з риби, сало, кондитерські вироби з борошна, маргарин, рис, м’ясо та 

м’ясопродукти (на 5,2–2,1%). Водночас подешевшали фрукти (на 7,6%), олія соняшникова (на 0,7%) та молоко 
(на 0,5%). 

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,3% в результаті зростання цін на алкогольні напої (на 
2,2%) та тютюнові вироби (на 0,4%). 

Одяг і взуття подешевшали в цілому на 1,4% внаслідок подешевлення одягу (на 3,7%.) Водночас взуття 

подорожчало на 0,6%. 
Зростання вартості амбулаторних послуг (на 4,5%) стало чинником підвищення цін у сфері охорони здоров’я 

на 1,1%. 
Насамперед внаслідок підвищення вартості палива та мастил (на 19,9%) ціни у сфері транспорту в цілому 

зросли на 11,7%. У тому числі на 10,4% подорожчали транспортні послуги як результат зростання вартості 
проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті (на 10,8%), міжміському поїзді (на 5,0%) та послуг з 

перевезення речей (на 4,9%).  

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,5%, що пов’язано з підвищенням абонентної плати за користування 
мережею Інтернет (на 7,8%), вартості мобільних телефонів (на 2,1%) та поштових послуг (на 1,1%). 

Зростання вартості послуг пансіонатів (на 16,2%) та харчування поза домом (на 5,4%) стали чинниками 
подорожчання у сфері ресторанів та готелів у цілому на 5,1%. 
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Витрати і ресурси домогосподарств у 2021 році 

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств кількість домогосподарств Запорізької 
області у 2021 році становила 688,4 тис.од, що склало 4,7% домогосподарств України. 

Середньомісячні сукупні ресурси одного пересічного домогосподарства у 2021 році становили 12670,49 грн. 

Більше половини сукупних ресурсів домогосподарств (68,2%) становили доходи від зайнятості. Пенсії, стипендії та 
соціальні допомоги (включаючи готівкові та безготівкові пільги і субсидії) становили 21,5% сукупних ресурсів. 

Частка допомоги від родичів та інших осіб (грошова допомога і грошова оцінка допомоги продовольчими 
товарами) становила 3,6%. 

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства області у 2021 році становили 12190,12 грн. 
Найбільш вагомою статтею (39,2% усіх сукупних витрат домогосподарств) продовжували залишатися витрати на 

харчування (включаючи харчування поза домом). Із сукупних витрат на харчування найбільше домогосподарства 

витрачали на купівлю м'яса та м'ясопродуктів – 23,2%, хліба і хлібопродуктів – 14,3%, овочів (включаючи 
картоплю) – 11,9%, молока та сиру – 10,4%. 

На купівлю непродовольчих товарів та послуг (без витрат на харчування поза домом) домогосподарства 
направляли 42,4% сукупних витрат. На утримання житла (включаючи поточний ремонт), воду, електроенергію, 

газ, інші види палива пересічне домогосподарство витрачало 13,3%, на охорону здоров'я – 6,7%, на транспорт – 

5,6%, на одяг та взуття – 4,5%, на інші напрями споживання (різні товари і послуги, зв'язок, придбання предметів 
домашнього вжитку побутової техніки та поточне утримання житла, ресторани і готелі, відпочинок та культуру, 

освіту) – від 3,6% до 0,7% сукупних витрат. 


