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Рис. 1 Зміни споживчих цін (%)

ЗМІНИ СПОЖИВЧИХ ЦІН

Зміни за місяць

Головне
У жовтні споживча інфляція очікувано сповільнилася як
у річному обчисленні, так і за місяць.
Наявність потужних зовнішніх чинників високих світових цін
на
продукти
харчування
та
енергоносії
(зокрема,
на природний газ) зумовили постійний тиск на внутрішні
споживчі ціни, у т.ч. і через зростання витратної складової
в структурі ціни. Втім, з огляду на достатню насиченість
ринку в продовольчому сегменті за рахунок власного
виробництва, тривалу жорстку монетарну політику
та певний буфер накопичених запасів енергоносіїв,
споживчий ринок наразі залишається відносно стійким
до зовнішніх викликів. До цього тимчасово додалося певне
зменшення ділової активності в країні і, як наслідок,
стримування попиту через посилення карантинних
обмежень у зв’язку з черговою хвилею пандемії COVID-19.
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У жовтні інфляція становила 0,9% у розрахунку до попереднього
місяця (1,2% у вересні), 10,9% у річному розрахунку (11% у вересні
відповідно). Темп зростання споживчих цін з початку року (до грудня
2020 року) становить 8,5% та знаходиться у прогнозованому руслі.
Певне уповільнення споживчої інфляції більшою мірою зумовлене
стриманішою ціновою динамікою на окремі товари в різних
сегментах ринку, переважно, за рахунок чинника сезонності.
Також цьому сприяв ситуативний характер чинника зниження
тарифів на електроенергію для населення (на 7,4%, внесок
до формування загального рівня споживчої інфляції становив
«мінус» 0,1 в.п.).
Довідково. У жовтні 2021 року відбулося зниження тарифів
для населення – тариф на електроенергію з 01.10.2021 становить
1,44 грн за кВт*год за умови споживання до 250 кВт*год на місяць.
Для всіх, хто споживає більше 250 кВт*год на місяць, ціна
залишилася незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.

Попри збереження високого цінового тиску з боку європейського
ринку, зростання тарифів на природний газ для потреб населення
не перевищило 3,2%.
Довідково. За даними Світового банку, середня ціна на природний
газ на європейському ринку за жовтень підвищилася на 36%,
у річному обчисленні – у 6,4 раза й досягла 878,7 дол. США
за 1 тис. м3.
У жовтні ц.р., як і у вересні, на вітчизняному ринку спостерігалося
підвищення
вартості
газу
за
місячними
тарифами
газопостачальними компаніями – максимум встановлено на рівні
31,06 грн за м3 з ПДВ (у вересні – 20,96 грн за м3 з ПДВ). Водночас
деякі газопостачальники відмовляються від використання місячних
цін, залишаючи тільки річні (які наразі мають бути незмінними).

Тому загалом у жовтні вартість комунальних послуг навіть дещо
знизилася (на 0,9%, внесок – «мінус» 0,07 в.п.) порівняно
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Рис. 2 Зміни споживчих цін
за розділами товарів та послуг
(% у річному обчисленні)
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Рис. 3 Зміни споживчих цін
за чотирма групами (% у річному обчисленні)
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зі зростанням 0,5% місяцем раніше.
Натомість темпи зростання цін на продукти харчування
та безалкогольні напої залишилися на рівні темпів зростання
вересня (1,1%, внесок – 0,5 в.п.), що підтверджує відносну стійкість
внутрішнього ринку попри збереження тиску з боку високих цін
на продовольство та енергоносії на зовнішньому ринку,
зростання яких продовжилося в жовтні.

Рис. 4 Зміни цін на продовольство
(% у річному обчисленні)
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Довідково. За даними Продовольчої та сільськогосподарської
організації ООН (ФАО) у жовтні 2021 року середнє значення Індексу
продовольчих цін збільшилося на 3% порівняно з вереснем
та на 31,3% порівняно з жовтнем 2020 року.

У жовтні, як і раніше, найбільш значущими «гравцями» на ринку
продовольчих товарів (ціни на які у підсумку і визначили загальне
зростання цін) залишалися переважно сировинні або з низьким
ступенем обробки продукти харчування.
Так, цьогорічне триваюче (п’ять місяців поспіль) зниження цін
на фрукти (у жовтні на 6,6%, внесок – «мінус» 0,2 в.п.) підтримане
сезонним насиченням ринку на тлі врожаю плодово-ягідних культур
та початком нарощування імпорту цитрусових та інших сезонних
плодів на внутрішній ринок (у групі «Фрукти» найбільше
подешевшали ківі – на 23,8%, лимони – на 20,4% та яблука –
на 18,6%).
Довідково. За даними Держстату станом на 01.11.2021 порівняно
з відповідною датою попереднього року врожай ягідних та плодових
культур зріс на 7,5% та на 3,6% відповідно.
За даними Держмитслужби впродовж жовтня 2021 року фізичні
обсяги імпорту за підгрупою 805 «Цитрусові» збільшилися у 2 рази
порівняно з вереснем ц.р., за підгрупою 810 «Інші плоди, свіжі» –
у 6,6 раза відповідно.

Також сезонно з набранням обертів переробки сільгоспсировини
знизилися ціни на цукор – на 3,1% (внесок – «мінус» 0,02 в.п.)
та на олію соняшникову – на 1,6% (внесок – «мінус» 0,02 в.п.).
Довідково. За даними Держстату станом на 01.11.2021 порівняно
з відповідною датою попереднього року врожай цукрових буряків зріс
на 35,5%, соняшнику – на 23,4%.
За
попередньою
оцінкою
асоціації
«Укроліяпром»,
у
2021/2022 маркетинговому році виробництво основних видів насіння
олійних
культур
досягне
22,3
млн
тонн
порівняно
з 18,46 млн тонн у 2020/2021 маркетинговому році (зростання
майже на 21%). Щодо прогнозу виробництва олій рослинних
у 2021/2022 маркетинговому році, асоціацією «Укроліяпром»
прогнозується значне зростання в порівнянні з 2020/2021
маркетинговим роком, зокрема по олії соняшниковій – на понад 24%.

Проте таке сезонне здешевлення лише частково компенсувало
зростання цін на інші продукти, зокрема на овочі (подорожчали
на 10,6%, внесок – 0,4 в.п.), що додатково посилено тиском з боку
підвищених сукупних витрат у виробництві сільгосппродукції.
Довідково. У жовтні ц.р. у групі «Овочі» найбільше зросли ціни
на огірки (на 41,8%), баклажани (на 38,9%), кабачки (на 38%)
та помідори (на 32,8%).
Упродовж січня-жовтня 2021 року порівняно з відповідним періодом
2020 року витрати на виробництво сільськогосподарської продукції
зросли на 37,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 35,6%
та продукції тваринництва – на 39,1%.

Тиск за рахунок витратної складової в структурі ціни,
що посилюється зовнішнім чинником, наразі формує ціновий
«навіс» з боку цін виробників промислової продукції (упродовж
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Рис. 5 Зміни цін на продовольчому
ринку (% у річному обчисленні)
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Рис. 6 Зміни цін (тарифів) на послуги
автодорожнього пасажирського
транспорту за регіонами
у жовтні 2021 року (% до попереднього місяця)
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десяти місяців 2021 року ціни в промисловості підвищилися
в 1,5 раза). Це посилює тиск на низькорентабельні сегменти ринку,
зокрема зумовлює подорожчання хліба та хлібопродуктів – у жовтні
попри рекордний врожай зернових цінові темпи на цьому сегменті
прискорилися до 1,8% (внесок – 0,1 в.п.) порівняно з 0,8%
у попередньому місяці.
Довідково. Сприятливі погодні умови під час вегетації, дозрівання
та збирання дали змогу отримати найвищу врожайність більшості
сільгоспкультур за останні роки. Так, за даними Мінагрополітики
станом на 19.11.2021 зібрано 76,7 млн тонн врожаю зерна з площі
14,9 млн га (станом на 19.11.2020 – 60,3 млн тонн, з площі
14,6 млн га).

Рис. 7 Базова та небазова інфляція
(% у річному обчисленні)
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Зростання витратності стримує виробництво тваринницької
продукції,
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та м’ясопродуктів (у жовтні – на 1,1%, внесок – 0,1 в.п.).
Крім того, у жовтні під тиском цінового тренду на нафту на світовому
ринку відбулося подорожчання палива та мастил (на 2,9%, внесок –
0,08 в.п.), зокрема зросли ціни на бензин А-92 (на 2,8%),
бензин А-95 (на 2,5%), дизельне пальне (на 4%) та газ скраплений
для автомобілів (на 3,5%). Так, за інформацією Мінекономіки
середня вартість дизельного палива та бензинів автомобільних
з 01.10.2021 до 02.11.2021 зросла на 7,2%.
Довідково. Середня вартість 1 літра дизпалива ULSD 10 ppm
та бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm визначається
Мінекономіки на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України»,
проведених з урахуванням відповідних даних міжнародного
інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередні 10 днів,
розрахункових коефіцієнтів 0,825 кг/літр та 0,745 кг/літр
відповідно, сум митних платежів (акцизний податок, ПДВ)
та щоденного офіційного курсу гривні до іноземної валюти,
встановленого Національним банком у відповідному періоді.
НАК «Нафтогаз України» подає зазначені розрахунки Мінекономіки
щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Водночас зниження тарифів на залізничний пасажирський
транспорт (на 4,3%, внесок – «мінус» 0,02 в.п.), що було типовим
для цього місяця і здійснено відповідно до механізму коригування
вартості проїзду пасажирів, не змінило жовтневий тренд
на відновлення цінового зростання в групі «Транспорт» – на 1,1%
(внесок – 0,1 в.п.).
Крім того, з огляду на перегляд:
 Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку
(рішення НКРЗІ від 10.08.2021 № 299) у жовтні подорожчали
поштові послуги (на 16,7%, внесок – 0,02 в.п.);
 вартості пакетних пропозицій послуг найбільшого оператора
фіксованого зв’язку в Україні подорожчав як міжміський
(на 14,3%, внесок – 0,0002 в.п.), так і місцевий телефонний
зв’язок (на 14%, внесок – 0,01 в.п.).
Як наслідок, за рахунок часткової взаємокомпенсації чинників,
за розрахунками Мінекономіки зростання небазової компоненти
інфляції уповільнилося і становило 0,8% за місяць (1,1%
у вересні), внесок до загальної споживчої інфляції – 0,3 в.п.,
з початку року – зростання на 11,3%, у річному обчисленні
уповільнилося до 15,8% (з 16,4% у попередньому місяці).
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Рис. 8 Зміни середньомісячної
заробітної плати в середньому
по економіці (% до відповідного періоду
попереднього року)
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Рис. 9 Обсяги приватних грошових
переказів в Україну (млрд дол. США)
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Вплив з боку монетарних чинників також послабився – зростання
3

Міністерство економіки України

ЖОВТЕНЬ 2021
базової інфляції становило 1% за місяць (1,3% у вересні), внесок
до загальної споживчої інфляції – 0,6 в.п., з початку року – 6,6%,
у річному обчисленні прискорилася до 7,6% (з 7,4% у вересні).
Одним з основних чинників такого цінового уповільнення стала,
знову ж таки, сезонність, зокрема на одяг і взуття (до 1,2% з 7,9%
у попередньому місяці).
Довідково. За розрахунками Мінекономіки в середньому в жовтні
впродовж 2018 – 2020 років цінові темпи на одяг і взуття становили
2,2% порівняно з 8,4% у попередньому місяці.

Рис. 10 Зміни споживчих цін
на вітчизняні та переважно імпортні
товари (% у річному обчисленні)
та обмінний курс гривні (грн/дол. США)
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16,1

Серед інфляційних чинників залишається збереження суттєвих
обсягів надходжень приватних грошових переказів в Україну
на тлі міграційного спрямування вітчизняної робочої сили,
а це 11,99 млрд дол. США за січень-жовтень 2021 року (на 23,3%
більше ніж за аналогічний період 2020 року), що, навіть перевищили
надходження за весь 2020 рік (11,98 млрд дол. США).
Водночас тривала відносно стабільна динаміка обмінного курсу
гривні
(упродовж
жовтня
гривня
до
долара
США
в середньомісячному значенні зміцнилася на 1,3%, з початку
поточного року – на 6,4%) тимчасово практично виключила цей
чинник впливу на інфляцію.
З метою стримування споживчої інфляції Національним банком
і далі реалізовувалася більш жорстка, ніж у попередньому році,
монетарна політика, що виражалося у:
 збереженні з 10.09.2021 облікової ставки Національним
банком на рівні 8,5% річних;
 помірних темпах зростання грошової пропозиції – грошова
маса з початку року зросла лише на 4,9% (на 22% упродовж
січня-жовтня 2020 року).
Вплив чинника зовнішніх цін на ціни виробників неможливо повністю
нівелювати за рахунок будь-яких заходів з боку Уряду або
Національного банку. Його можна лише послабити, що й робиться
наразі. Наявність певних запасів, сформованих за нижчої ціни,
реалізація українськими товаровиробниками комплексу дій,
направлених на запровадження енергозберігаючих технологій для
економії або заміни в собівартості продукції енергетичної складової,
дозволить пом’якшити вплив тимчасового шоку зовнішніх цін.

26,4
3,9

2020

2021

Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономіки

Рис. 11 Зміни грошової маси та бази
(% у річному обчисленні)
Грошова маса

31,7

Грошова база

31,8
6,9
4,0

12,4

13,5

12,4

10,6

11,8

10,6

Жовтень Жовтень Жовтень
2019 року 2020 року 2021 року

Вересень Жовтень
2021 року 2021 року

Джерело: Національний банк

І, навіть з урахуванням високого рівня зростання світових цін
на енергоносії, а також на тлі погіршення епідеміологічної ситуації
та
посилення
карантинних
заходів,
варто
припустити,
що за відсутності інших нових викликів для економіки відносно
вищий рівень інфляції, ніж у попередньому році, не несе в собі ознак
деструктивного з боку інфляції впливу на позитивні здобутки
економічного розвитку.
Упродовж І кварталу 2022 року також відчуватиметься вплив тиску
з боку зовнішніх цін, але менший, ніж наприкінці поточного року.
Очікувана відсутність помітного тиску на внутрішні ціни з боку
курсової динаміки, адаптація економіки до можливих нових спалахів
епідемії COVID-19 та, в цілому, тренд на підвищення темпів
економічного розвитку формуватиме стійкість внутрішнього ринку
за рахунок пропозиції товарів та послуг. Тому зростання внутрішніх
споживчих цін загалом залишатиметься помірним.
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ЗМІНИ ЦІН ВИРОБНИКІВ ПРОМИСЛОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ

Рис. 1 Зміни цін виробників

Головне

промислової продукції (%)

У жовтні зростання цін виробників промислової продукції
суттєво
прискорилося,
передусім,
з
огляду
на
триваюче
рекордне
подорожчання
енергоносіїв
на світовому ринку. Останнє зумовило зростання
випереджаючими
темпами
цін
на
продукцію,
яка реалізуються в межах України, що і сформувало «зсув»
між темпами підвищення цін на продукцію для внутрішнього
й зовнішнього ринків.
Очікується, що до кінця 2021 року внутрішні ціни й далі
залежатимуть від світового тренду (враховуючи його
корекцію),
а
також
внутрішніх
чинників
(високої
собівартості виробництва).

Зміни за місяць
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Ключові показники

Зміни цін виробників
промислової продукції
Добувна промисловість
і розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого
повітря

Зміни за місяць, %

Вересень
2021

Жовтень
2021

Вересень
2021

Жовтень
2021

45,1

57,2

0,7

12,5

84,9

53,0

«-»11,6

«-»4,4

31,5

29,4

«-»0,3

0,9

60,9

147,7

11,0

56,1

2021

Джерело: Держстат

Рис. 2 Зміни цін виробників
промислової продукції в галузевому
розрізі (% до попереднього місяця)
Промисловість

56,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

Джерело: Держстат

Переробна промисловість

Ціни в промисловості в жовтні рекордно зросли – на 12,5%
за місяць (на 0,7% у вересні), у річному обчисленні – до 57,2%
(з 45,1% відповідно). За підсумком січня-жовтня 2021 року
зростання цін становило 51,4%.

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

Як і в попередньому місяці, у жовтні основний тиск забезпечено
з боку внутрішнього чинника – вищими темпами зростали ціни
на продукцію, що реалізується в межах України (подорожчала
на 17,5% порівняно з попереднім місяцем), ніж та, що реалізується
за її межами (подешевшала в цілому на 4% відповідно).
Таке прискорене зростання цін для внутрішнього ринку сформувало
«зсув» між цінами на продукцію для внутрішнього ринку (у річному
обчисленні зросли в 1,6 раза в жовтні з 45,1% у вересні ц.р.)
та призначену для зовнішнього ринку (уповільнили темпи –
до 32,3% з 44% відповідно).
Визначальний вплив на рівень ціни справило збільшення вартості
в групі «Енергія» – зростали найвищими з усіх основних
промислових груп темпами (на 42,8% за місяць з огляду
на надвисокі темпи подорожчання електроенергії – на 60,8%).
Водночас тиск з боку витратної частини виробництва й далі
знижувався – товари проміжного споживання дешевшають третій
місяць поспіль (на 3,8% порівняно з вереснем, упродовж серпняжовтня ц.р. знизилися в ціні на 11,3%, хоча загалом з початку
поточного року ціни зросли на 32,7%).
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря цінове зростання було надвисоким – 56,1% за місяць
(за розрахунками Мінекономіки внесок до загального зростання цін
5

57,2

Зміни за рік

0,9
-4,4

2020

2021

Джерело: Держстат

Рис. 3 Зміни цін виробників
промислової продукції в цілому, а також
призначену для реалізації в межах
України та за її межі (% у річному обчисленні)
Усього
В межах України

64,6

За межі України

32,3

2020

2021

Джерело: Держстат
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ЖОВТЕНЬ 2021
у промисловості становив 12,5 в.п.) порівняно з підвищенням
на 11% у вересні.
Довідково. За даними ДП «Оператор ринку» в жовтні індекс ціни
електроенергії базового навантаження на ринку «на добу наперед»
в Об’єднаній енергетичній системі України виріс, у порівнянні
з вереснем, на 19,34% та становив 2 516,91 грн/МВт.год (без ПДВ).
Триваюче зростання цін стало можливим через збіг у часі дії низки
чинників, зокрема: (1) підвищення максимального рівня граничних цін
(відповідно до постанови НКРЕКП від 30.07.2021 № 1227
«Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року
№ 766»); (2) дефіцит пропозицій переважно в години максимального
навантаження в Об’єднаній енергетичній системі України;
(3) подальше різке подорожчання енергоносіїв на світовому ринку,
особливо на природний газ.

Варто зазначити, що високий рівень енергоємності та залежності
вітчизняної економіки від імпорту енергоносіїв формує надвисокий
тиск на ціни виробників, що в найближчій перспективі навряд чи
може бути компенсовано за рахунок обсягів видобутку енергоносіїв
низької вартості з власних джерел. Показовим прикладом можна
вважати зростання цін на електроенергію в жовтні. Відтак, упродовж
поточного року сформувався тривалий негативний тренд у цінах
виробників, у першу чергу, енергоємних виробництв, що створює
суттєві ризики для подальшого зростання споживчих цін
у наступному році за рахунок витратної складової в структурі ціни.
Водночас у добувній промисловості, третій місяць поспіль,
спостерігається зниження цін – за місяць відповідно на 4,4%
(внесок – «мінус» 0,6 в.п.). Збереження такої цінової динаміки,
передусім, викликано світовим трендом зниженням цін на деякі
неенергетичні товари, що найбільше позначилося на ціноутворенні
в добуванні металевих руд – падіння цін становило 20,4%
за місяць, внесок – «мінус» 1,2 в.п. («мінус» 49,5% упродовж
серпня-жовтня ц.р.), що, зі свого боку, визначило відповідну
динаміку цін в металургії – зниження на 3,6%, внесок –
«мінус» 0,5 в.п. («мінус» 8,8% відповідно).
Довідково. За даними Світового банку ціни на залізну руду
знижуються чотири місяці поспіль, зокрема в жовтні – на 1,3%
(упродовж липня-жовтня – «мінус» 42,7%), що відбувалося
як з огляду на слабкий попит, насамперед з боку Китаю,
так і з огляду на наявні запаси та слабкий попит з боку інших країн,
зокрема країн Європи.

Відповідало світовим тенденціям подорожчання енергоносіїв
і зростання цін на внутрішньому ринку. Так, і далі збільшувалися
ціни в добуванні кам’яного вугілля (на 10,1% за місяць, внесок –
0,2 в.п.) та в добуванні сирої нафти та природного газу (на 9,2%
за місяць, внесок – 0,4 в.п.), динаміка яких лише частково
компенсувала дефляційний ефект від зниження цін на ринку
залізорудної сировини.

Рис. 4 Зміни цін виробників
промислової продукції за основними
промисловими групами (% у річному
обчисленні)
Усі товари
129,9
Товари проміжного споживання
Інвестиційні товари
Споживчі товари короткострокового використання
Споживчі товари тривалого використання
Енергія

39,1
20,1
18,4
15,8

2020

2021

Джерело: Держстат

Рис. 5 Зміни світових цін на залізні руди
та базові метали, а також внутрішніх
у добуванні металевих руд і
в металургії (% у річному обчисленні)
Зміни цін у металургійному виробництві
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Джерело: Держстат, Світовий банк

Рис. 6 Зміни світових цін на нафту
і природний газ, а також внутрішніх
у добуванні сирої нафти та природного
газу й у виробництві коксу та продуктів
нафтоперероблення (% у річному обчисленні)
Зміни цін у виробництві коксу та продуктів
нафтоперероблення
Зміни цін у добуванні сирої нафти та природного газу
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На тлі світової динаміки відновилося зростання цін
і в переробній промисловості – за місяць зросли на 0,9%
(внесок – 0,6 в.п.).
Так, зниження цін у металургії нівельовано зростанням цін
у виробництві:
 коксу та продуктів нафтоперероблення (на 11,5%, внесок –
0,3 в.п.);
 хімічних речовин і хімічної продукції (на 8,3%, внесок – 0,2 в.п.).
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Джерело: Держстат, Світовий банк

6

ОГЛЯД ІНФЛЯЦІЇ
Відновилося зростання цін і в харчовій промисловості (на 0,8%,
внесок – 0,2 в.п.), що на тлі зростання виробничих витрат
(найперше на енергоносії) позначилося на збільшенні цін практично
за всіма підвидами, зокрема: у виробництві цукру (на 6,9%);
продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (на 2,1%);
виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (на 2%);
молочних продуктів (на 2%); у переробленні та консервуванні
фруктів і овочів (на 1,4%). Винятком стало зниження цін
у виробництві олії та тваринних жирів (на 0,8%) з огляду на активну
фазу збиральної кампанії соняшнику та його рекордного врожаю.

Рис. 7 Зміни деяких цін у харчовій
промисловості (% у річному обчисленні)
У виробництві харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів
У виробництві олії та тваринних жирів

100

80

60

У виробництві цукру

40

20

0

Очікується, що до кінця 2021 року та впродовж І кварталу 2022 року
внутрішні ціни й далі, переважно, залежатимуть від світового тренду
(враховуючи його корекцію). Втім, така динаміка, скоріш за все,
не буде занадто тривалою. Адже дія чинника зовнішніх цін
на продовольство та енергоносії значною мірою природним шляхом
має бути врегульована на світовому рівні за рахунок врівноваження
ринку з боку найпотужніших економік. Тому, на 2022 рік можна
очікувати лише залишки такого цінового тиску, які максимально
відчутними можуть бути переважно в першій половині 2022 року,
але в значно менших масштабах, ніж у 2021 році.
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Додаток
Темпи приросту/зниження ІСЦ за розділами товарів та послуг
Вересень 2021 року
Ключові показники

Усі товари та послуги

Зміни
за місяць, %

Жовтень 2021 року

Внески, в.п.

Зміни
за рік, %

Зміни
за місяць, %

Внески, в.п.

Зміни
за рік, %
10,9

1,2

–

11,0

0,9

–

Базовий ІСЦ

1,3

0,77

7,4

1,0

0,59

7,6

Небазовий ІСЦ

1,1

0,41

16,4

0,8

0,31

15,8

Продукти харчування та безалкогольні напої

1,1

0,48

13,6

1,1

0,48

13,6

Алкогольні напої, тютюнові вироби

0,8

0,07

10,2

0,6

0,05

9,9

Одяг і взуття

7,9

0,40

-4,2

1,2

0,06

-4,9

Зміни цін за розділами товарів та послуг

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива

0,5

0,04

25,1

-0,9

-0,07

18,8

Водопостачання

0,0

0,00

11,8

0,0

0,00

11,8

Водов ідв едення

0,0

0,00

18,6

0,0

0,00

18,6

Електроенергія

0,0

0,00

36,6

-7,4

-0,10

26,5

Природний газ

1,8

0,04

68,6

3,2

0,07

47,2

Гаряча в ода, опалення

0,0

0,00

13,9

0,2

0,00

10,7

Предмети домашнього вжитку

0,5

0,02

3,9

0,5

0,02

4,0

Охорона здоров’я

0,4

0,03

5,5

1,0

0,07

6,2

Транспорт

-0,1

-0,01

10,8

1,1

0,12

11,8

Паливо та мастила

-0,2

-0,01

31,2

2,9

0,08

33,9

Зв’язок

0,6

0,02

5,1

1,7

0,05

6,9

Відпочинок і культура

-0,6

-0,02

4,0

1,3

0,04

4,4

Освіта

13,2

0,18

16,9

0,1

0,00

16,9

Ресторани та готелі

0,0

0,00

7,4

1,5

0,05

7,9

Різні товари та послуги

0,7

0,03

6,8

1,4

0,05

7,7

Джерело. Держстат, розрахунки Мінекономіки
Примітка . За рахунок округлень, які виникали у зв’язку з електронною обробкою інформації, сума внесків за розділами товарів та послуг може не дорівнювати підсумку

Темпи приросту/зниження ІЦВ за основними галузями
Вересень 2021 року
Ключові показники

Зміни
за місяць, %

Жовтень 2021 року

Внески, в.п.

Зміни
за рік, %

Зміни
за місяць, %

Внески, в.п.

Зміни
за рік, %

0,7

–

45,1

12,5

–

57,2

-11,6

-1,58

84,9

-4,4

-0,60

53,0

Добув ання кам'яного в угілля

4,0

0,09

36,0

10,1

0,22

42,1

Добув ання сирої нафти та природного газу

5,6

0,24

130,8

9,2

0,40

89,2

Добув ання металев их руд

-31,5

-1,92

75,2

-20,4

-1,24

27,4

Переробна промисловість

-0,3

-0,19

31,5

0,9

0,58

29,4

Виробництв о харчов их продуктів , напоїв і тютюнов их
в иробів

-0,2

-0,05

23,1

0,8

0,21

20,5

Виробництв о коксу та продуктів нафтоперероблення

-1,6

-0,04

94,3

11,5

0,30

108,9

Виробництв о хімічних речов ин і хімічної продукції

3,3

0,10

50,4

8,3

0,24

59,6

1,0

0,01

15,4

0,6

0,01

15,4

Зміни цін виробників промислової продукції
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

Виробництв о основ них фармацев тичних продуктів і
фармацев тичних препаратів
Виробництв о гумов их і пластмасов их в иробів , іншої
неметалев ої мінеральної продукції

1,6

0,08

14,3

1,8

0,10

16,2

Металургійна промислов ість

-2,3

-0,34

63,4

-3,6

-0,51

49,6

Машинобудув ання

0,8

0,05

12,4

2,4

0,16

15,2

11,0

2,44

60,9

56,1

12,47

147,7

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Джерело. Держстат, розрахунки Мінекономіки

Примітка. За рахунок округлень, які виникали у зв’язку з електронною обробкою інформації, сума внесків за галузями може не дорівнювати підсумку
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