
 

Про цінову ситуацію на споживчому ринку області 
 

У жовтні 2018 року за даними моніторингу, який здійснюється державними органами 

статистики, з 23 найменувань продовольчих товарів в області середні споживчі ціни на 17 

найменувань (картоплю (на 21,32 %), яловичину (на 7,55 %), цукор (на 7,52 %), сири м’які 

жирні (на 7,43 %), хліб житній, житньо-пшеничний (на 7,40 %), рис (на 6,03 %), крупи 

гречані (на 5,61 %), сало (5,32 %), ковбаси варені І ґатунку (на 4,99 %), макаронні вироби з 

м’яких сортів пшениці (на 4,46 %), моркву (на 4,38 %), борошно пшеничне (на 3,96 %), 

молоко пастеризоване жирністю до 2,6 % включно (на 3,81 %), буряк (на 3,14 %), капусту 

білокачанну (на 2,36 %), масло вершкове жирн. 72-73 %% (на 1,83 %), хліб пшеничний з 

борошна І ґатунку (на 0,91 %)) нижчі від середніх по Україні. 

Середньообласні ціни за окремими позиціями дещо перевищують середні споживчі 

ціни по Україні (яйця (на 0,28 %), свинина (на 0,46 %), цибуля ріпчаста (на 1,24 %) олія 

соняшникова (на 2,21 %), птиця (тушки курячі) (на 3,15 %) та сметана жирн. до 15 % 

включно (на 5,89)). 

У порівнянні з вереснем 2018 року спостерігалось зниження середніх споживчих цін 

на: картоплю (на 10,94 %), цукор (на 4,83 %), крупи гречані (на 2,32 %), молоко 

пастеризоване жирністю до 2,6 % включно (на 1,79 %), яловичину (на 0,68 %). 

Дані 

моніторингу середніх споживчих цін на соціально значущі продовольчі товари у 

Чернігівській області за жовтень 2018 року 

(за інформацією Держстату України) 
 

Назва товару 
Один. 

виміру 

Середня споживча ціна, 

грн 

по області по Україні 

Рис кг 22,58 24,03 

Хліб пшеничний з борошна 1/ґ кг 16,39 16,54 

Хліб житній, житньо-пшеничний кг 16,15 17,44 

Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці кг 15,85 16,59 

Борошно пшеничне кг 10,66 11,10 

Крупи гречані кг 15,99 16,94 

Яловичина кг 117,35 126,93 

Свинина кг 118,76 118,22 

Птиця (тушки курячі) кг 60,49 58,64 

Ковбаси варені першого ґатунку кг 86,62 91,17 

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% 

включно 
1000 г 21,98 22,85 

Сири м’які жирні кг 85,86 92,75 

Сметана жирністю до 15% включно кг 57,57 54,37 

Яйця  десяток 25,00 24,93 

Масло вершкове 200 г 36,46 37,14 

Олія соняшникова л  35,60 34,83 

Сало кг 69,56 73,47 

Капуста білокачанна кг 7,03 7,20 

Цибуля ріпчаста кг 10,63 10,50 

Буряк кг 7,40 7,64 

Морква кг 11,56 12,09 

Картопля кг 5,13 6,52 

Цукор кг 13,40 14,49 

 


