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П Е Р Е Д М О В А 
 

Статистичний збірник “Індекси споживчих цін у Київській області в 
2015 році” пропонує статистичні показники, які характеризують цінові 
процеси на споживчому ринку Київської області в 2015 році та попередніх 
роках. 

Збірник містить інформацію щодо індексів споживчих цін, а також 
середні споживчі ціни на окремі товари та послуги, індекси заробітної плати, 
співставлення окремих показників з даними по Україні. 

В окремому розділі наведені методологічні пояснення та вагові 
коефіцієнти, на основі яких проводяться розрахунки індексів споживчих цін. 

Видання підготовлене управлінням аналізу даних статистики цін. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умовні позначення у збірнику: 
 
крапки (…) – відомості відсутні  
 
 
Скорочення у збірнику: 
 
 г – грам  
 грн – гривня  
 кг – кілограм  
 л – літр  
 шт – штук 
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1. ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Стан цін і тарифів у Київській області в 2015 році 

 
Індекс споживчих цін (ІСЦ) за 2015р. по Київській області (без м. Києва) становив 

144,3% (по Україні − 143,3%). 
Основними чинниками, які вплинули на зростання індексу споживчих цін по області 

в 2015 році (з урахуванням вагової структури для розрахунку ІСЦ) були: 
− суттєве зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої на 37,3% (по 

Україні – на 41,5%). Найбільше протягом року (в 1,7−1,5 раза) подорожчали цукор, овочі, 
соняшникова олія, безалкогольні напої, продукти переробки зернових. Крім цього, 
дорожчали яйця (на 44,5%), риба та продукти з риби (на 42,5%), макаронні вироби (на 
41,7%), фрукти (на 41,6%), рис (на 35,7%), хліб (на 34,9%), масло (на 29,1%), молоко (на 
25,5%), м’ясо та м’ясопродукти (на 18,5%); 

− масштабне адміністративне підвищення цін на житло, воду, електроенергію, газ та 
інші види палива в 2,2 раза (по Україні − в 2 рази). При цьому, природний газ подорожчав 
у 3,6 раза (у 3,7 раза), гаряча вода, опалення – в 1,7 раза (в 1,8 раза), електроенергія – в 1,7 
раза (в 1,7 раза), водопостачання – на 5,8% (на 23,0%), каналізація – на 5,5% (на 22,5%); 

− зростання цін на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне 
утримання житла на 37,8% (по Україні − на 36,0%) за рахунок високої частки імпорту 
товарних груп при значній девальвації гривні;  

− підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 30,0% (по Україні − на 29,1%), а саме 
подорожчання послуг лікарень на 45,1%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та 
обладнання на 27,8%, амбулаторних послуг на 19,5%. 

 
1.1. Індекси споживчих цін 

 (відсотків) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

До попереднього місяця 
Січень 102,5 101,5 101,7 100,4 100,1 100,4 100,4 103,6 
Лютий 102,5 101,0 101,9 100,7 100,1 100,0 100,6 104,8 
Березень 103,4 101,5 101,2 101,1 100,2 99,9 102,5 111,3 
Квітень 103,6 101,2 99,8 101,4 99,8 99,9 103,8 118,2 
Травень 101,5 100,4 99,2 100,8 99,8 100,3 104,6 101,9 
Червень 101,8 100,3 99,5 100,5 100,0 99,7 100,8 100,5 
Липень 100,2 99,9 99,7 99,5 99,7 99,4 100,3 98,5 
Серпень 99,6 100,2 101,7 99,0 99,2 98,7 100,4 98,8 
Вересень 101,0 101,0 101,3 100,0 100,1 100,3 103,2 101,7 
Жовтень 102,1 100,4 99,9 100,4 99,6 100,3 102,1 97,5 
Листопад 102,1 101,2 100,9 99,8 100,1 100,2 101,0 101,6 
Грудень 102,8 100,5 100,9 100,3 100,4 100,8 102,7 100,6 

Грудень до грудня попереднього року 
 125,6 109,5 107,9 103,9 99,1 99,9 124,7 144,3 

 


