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Індекси споживчих цін у вересні 2022 року  
Ціни на споживчому ринку Запорізької області у вересні 2022 року порівняно з серпнем 2022 року зросли на 

1,2% (в Україні – на 1,9%), з початку року зросли на 19,3% (в Україні – на 21,8%). 

Продукти харчування та безалкогольні напої у вересні 2022р. по відношенню до серпня 2022р. подорожчали 
на 1,0%. Найбільше зросли в ціні яйця (на 23,0%), часник (на 13,4%), свинина, сало та сіль (на 9,7–7,4%). Також 

подорожчали риба та продукти з риби, фрукти, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, сир і м’який сир, 
молоко та яловичина (на 4,2–1,3%), маргарин, цукор, м’ясо птиці (на 1,0–0,6%). Водночас подешевшали овочі (на 

10,6%), рис, макаронні вироби та продукти переробки зернових (на 1,9–0,9%). 
Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищилися на 0,1%, у т.ч. вартість тютюнових виробів зросла 

на 0,3%. 

Одяг і взуття подорожчали на 7,7%, зокрема, одяг – на 9,0%, взуття – на 6,3%.  
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли в цілому на 1,2% насамперед 

в результаті зростання цін на прибирання сміття (на 32,7%), оренду житла (на 5,5%), матеріали та послуги з 
утримання та ремонту житла (на 3,2%). 

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 2,6%, у т.ч товари та послуги для 

щоденної підтримки будинку – на 5,7%, домашній текстиль – на 3,3%, побутова техніка – на 2,2%, меблі та 
предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги – на 2,0%.  

Зменшення вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 0,9%) стало чинником 
зниження цін у сфері охорони здоров’я на 0,3%. 

Внаслідок зростання вартості купівлі легкових автомобілів (на 5,8%) ціни у сфері транспорту в цілому зросли 
на 1,1%.  

Товари та послуги у сфері відпочинку та культури подорожчали на 1,3%, у т.ч. послуги спортивних установ 

(на 11,4%), планшети, телевізори ноутбуки (на 2,9–2,1%), газети, книжки та канцелярські товари (на 1,9%). 
Ціни на послуги у сфері освіти підвищились на 5,1% насамперед внаслідок зростання вартості отримання 

вищої освіти на 6,9%. 
 

 


