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Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС 
                                                        у липні 2016 року 
 
У липні 2016р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та 

фізичними особами-підприємцями) через мережу автозаправних та авто-
газозаправних станцій (далі АЗС та АГНКС), що налічує 221 одиницю (з них 8 – це 
АГНКС) продано у роздріб світлих нафтопродуктів та газу на загальну суму 263,4 
млн.грн, з якої 150,0 млн.грн (56,9%) становив роздрібний товарооборот від продажу 
бензину моторного, 70,9 млн.грн (26,9%) – від продажу дизельного пального, 36,4 
млн.грн (13,8%) – від продажу пропану і бутану скраплених, 6,1 млн.грн (2,3%) – від 
продажу газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану).  

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 5,1 тис.т, на 9,6% 
менше, ніж у липні 2015р., дизельного пального – 3,0 тис.т (на 12,6% менше), 
пропану і бутану скрапленого – 2,1 тис.т (на 2,9% менше), газу природного 
скрапленого або у газоподібному стані – 0,4 тис.т (на 3% менше). 

 В обсязі реалізованого бензину 57,7% припадало на продаж бензину марки  
А-92, 41,7% – марки А-95, 0,4% – палива моторного сумішевого, 0,2% – марки  А-80 та 
0,1% – марки А-98.  

Продаж світлих нафтопродуктів та газу через АЗС характеризується такими 
даними: 

 Обсяг роздрібного продажу 
у липні 2016 

Роздрібний 
товаро-

оборот у 
липні 
2016, 

тис.грн 

 
т 

у % до 

червня    
2016 

липня 
2015 

Бензин моторний 5087,8 112,4 90,4 149998,5 
  у тому числі     
  марка А – 80  12,3 94,6 186,4 316,6 
  марка А – 92  3000,9 110,0 90,9 86499,4 
  марка А – 95  2050,0 116,1 90,5 62534,4 
  марка А – 98  2,5 166,7 96,2 95,7 
  паливо моторне сумішеве (з      
  вмістом спиртів, біоетанолу або     
  їх сумішей від 5% до 30%) 22,1 120,8 44,4 552,4 
Газойлі (паливо дизельне) 3049,9 125,6 87,6 70910,2 
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продовження 
 Обсяг роздрібного продажу 

у липні 2016 
Роздрібний 

товаро-
оборот у 

липні 
2016, 

тис.грн 

 
т 

у % до  

червня    
2016 

липня 
2015 

   у тому числі паливо дизельне     
   сумішеве (біодизельне пальне) – – – – 
Пропан і бутан скраплені 2113,7 121,1 97,1 36368,2 
Газ природний скраплений     
або у газоподібному стані (метан) 355,0 121,7 97,0 6139,2 

Крім того, у липні 2016р. оптовий продаж за безготівковим розрахунком 
світлих нафтопродуктів і газу через мережу АЗС і АГНКС суб’єктам господарювання 
для здійснення ними господарської діяльності становив: бензину 488,1 т на 11,4 
млн.грн, що менше ніж у відповідному місяці минулого року на 24,8%; газойлів 
(палива дизельного) 1405,5 т на 28,3 млн.грн, що на 3,1% менше; пропану і бутану 
скраплених 249,8 т на 3,8 млн.грн, що на 58,1% більше; газу природного скрапленого 
або у газоподібному стані (метану) 46,8 т на 0,9 млн.грн, що на 48,4% менше. 
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