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Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС 
у серпні 2016 року 

 

У серпні 2016р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та 
фізичними особами-підприємцями) через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), 
що налічує 307 одиниць, у тому числі 13 одиниць, на яких здійснювався продаж газу 
природного скрапленого або у газоподібному стані (метану), було продано в роздріб 
світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 419,5 млн.грн, з якої 249,2 млн.грн 
(59,4%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного,             
88,5 млн.грн (21,1%) – газойлів (палива дизельного), 76,5 млн.грн (18,2%) – пропану та 
бутану скраплених і 5,3 млн.грн (1,3%) – газу природного скрапленого або у 
газоподібному стані (метану) для автомобілів. 

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 8,6 тис.т,                            
що на 7,9% менше, ніж у серпні 2015р., газойлів (палива дизельного) – 3,9 тис.т                        
(на 4,1% більше), пропану та бутану скраплених – 4,0 тис.т (на 19,0% більше) та газу 
природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,3 тис.т                                       
(на 4,8% менше). В обсязі реалізованого бензину 53,0% припадало на продаж бензину 
марки А-92; 46,4% – А-95; 0,2% – А-98 та 0,4% – палива моторного сумішевого                         
(з вмістом спиртів, біоетанолу або їх сумішей від 5% і більше). 
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Обсяг роздрібного продажу 
у серпні 2016 

Роздрібний 
товарооборот 
у серпні 2016 

тис.грн 
т 

у % до 

липня 2016 серпня 2015 

Бензин моторний 8590,9 96,7 92,1 249199,6 

у тому числі:     

марка А-80 0,5 62,5 250,0 12,7 

марка А-92 4553,8 95,5 93,0 129741,2 

марка А-95 3987,0 98,2 90,9 118150,1 

марка А-98 12,4 105,1 47,5 382,1 

паливо моторне сумішеве 
(із вмістом спиртів, біоетанолу або їх 
сумішей від 5% і більше) 37,2 102,2 262,0 913,5 

Газойлі (паливо дизельне) 3899,1 95,0 104,1 88534,3 

Пропан та бутан скраплені 4014,3 94,5 119,0 76518,6 

Газ природний скраплений або у 
газоподібному стані (метан) 263,5 101,0 95,2 5290,8 
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Крім того, оптовий товарооборот від продажу суб’єктам господарювання 
світлих нафтопродуктів і газу через АЗС за безготівковим розрахунком (за укладеними 
договорами) для здійснення ними господарської діяльності склав 72,9 млн.грн,             
з якого 49,0 млн.грн (67,3%) становив оптовий продаж газойлів (палива дизельного), 
19,0 млн.грн (26,1%) – бензину моторного, 2,7 млн.грн (3,6%) – газу природного 
скрапленого або у газоподібному стані (метану) для автомобілів та 2,2 млн.грн              
(3,0%) – пропану та бутану скраплених.  

У натуральному вимірі газойлів (палива дизельного) оптом було реалізовано 
2,3 тис.т, бензину моторного – 0,7 тис.т, пропану та бутану скраплених та газу 
природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – по 0,1 тис.т. 
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