
Про цінову ситуацію на споживчому ринку області 
 

Станом на 27 лютого 2018 року за даними моніторингу, який здійснюється 

Українським науково-дослідним інститутом продуктивності агропромислового 

комплексу, з 23 найменувань продовольчих товарів в області ціни на 18 найменувань 

(картоплю (на 16,9 %), ковбаси варені І сорту (на 12,6 %), масло вершкове  

жирн. 72-73 %% (на 10,1 %), моркву (на 9,5 %), рис (на 7,9 %), крупу гречану (на 7,7 %), 

сало (на 6,9 %), молоко жирн. 2,5 % (на 6,5 %), яйця курячі ІІ категорії (на 6,0 %), буряк 

(на 5,2 %), свинину (на 3,3 %), м’ясо курей (птахофабрика) (на 3,0 %), яловичину 

(на 1,8 %), цукор (на 1,8 %), сметану жирн. 15 % (на 1,4 %), олію соняшникову (на 1,4 %), 

капусту білокачанну (на 1,4 %), борошно пшеничне вищого ґатунку (на 1,3 %)) нижчі від 

середніх по Україні. 

Середньообласні ціни за окремими позиціями дещо перевищують середні ціни по 

Україні (хліб житньо-пшеничний (на 5,1 %), макаронні вироби (на 2,0 %), цибуля 

ріпчаста (на 1,9 %), яйця курячі І категорії (птахофабрика) (на 0,6 %)  та сир м’який 

жирн. 9 % (на 0,6 %)).  

 У порівнянні з попередньою датою (30.01.2018) спостерігалось зниження цін на: 

сало (на 6,4 %), м’ясо курей (птахофабрика) (на 5,0 %), сметану жирн. 15 % (на 2,1 %), 

яйця курячі І категорії (птахофабрика) (на 2,0 %), молоко жирн. 2,5 % (на 1,6 %), 

свинину (на 1,0 %), крупу гречану (на 0,3 %), яйця курячі ІІ категорії (на 0,3 %), яловичину 

(на 0,2 %), цукор (на 0,2 %), масло вершкове жирн. 72,5 % (на 0,1 %). 

Дані 

щодекадного моніторингу середніх цін на соціально значущі продовольчі товари у 

Чернігівській області станом на 27.02.2018 
(за інформацією Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу) 

Назва товару 
Один. 

виміру 

Середня роздрібна ціна, 

грн 

по області по Україні 

Рис 1 кг 20,83 22,62 

Хліб житньо-пшеничний 1 кг 13,37 12,72 

Яловичина 1 кг 91,64 93,31 

Свинина 1 кг 90,24 93,29 

М’ясо курей (птахофабрика) 1 кг 53,32 54,98 

Сало 1 кг 65,24 70,04 

Борошно пшеничне в/г 1 кг 9,65 9,78 

Макаронні вироби 1 кг 14,07 13,79 

Крупа гречана 1 кг 20,53 22,25 

Ковбаса варена І сорту 1 кг 59,85 68,48 

Молоко, жирн. 2,5 % 1 л 17,39 18,59 

Сметана, жирн.15 % 1 кг 41,65 42,25 

Масло вершкове, жирн.72,5 % 1 кг 109,72 122,06 

Сир м'який, жирн. 9 % 1 кг 57,64 57,30 

Цукор 1 кг 14,02 14,27 

Олія соняшникова 1 л 29,41 29,83 

Яйця курячі ІІ категорії 1 дес. 22,43 23,87 

Яйця курячі І категорії (птахофабрика) 1 дес. 27,33 27,16 

Картопля  1 кг 5,21 6,27 

Капуста білокачанна  1 кг 5,80 5,88 

Морква  1 кг 7,25 8,01 

Буряк  1 кг 6,99 7,37 

Цибуля ріпчаста  1 кг 6,56 6,44 


