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Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС 

у квітні 2016 року 
 
У квітні 2016р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та 

фізичними особами-підприємцями) через мережу автозаправних та авто-
газозаправних станцій (далі АЗС та АГНКС), що налічує 220 одиниць (з них 8 – це 
АГНКС) продано у роздріб світлих нафтопродуктів та газу на загальну суму 185,1 
млн.грн, з якої 109,1 млн.грн (59%) становив роздрібний товарооборот від продажу 
бензину моторного, 47,7 млн.грн (25,8%) – від продажу дизельного пального, 23,7 
млн.грн (12,8%) – від продажу пропану і бутану скраплених, 4,6 млн.грн (2,5%) – від 
продажу газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану).  

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 4,0 тис.т, на 1,9% 
більше, ніж у квітні 2015р., дизельного пального – 2,3 тис.т (на 12,8% більше), пропану 
і бутану скрапленого – 1,6 тис.т (на 16,4% більше), газу природного скрапленого або у 
газоподібному стані – 0,3 тис.т (на 35,8% менше). 

 В обсязі реалізованого бензину 58,6% припадало на продаж бензину марки А-
92, 40,5% – марки А-95, 0,5% – палива моторного сумішевого, 0,3% – марки  А-80 та 
0,1% – марки А-98.  

Продаж світлих нафтопродуктів та газу через АЗС характеризується такими 
даними: 

 Обсяг роздрібного продажу 
 у квітні 2016 

Роздрібний 
товаро-

оборот у 
квітні 
2016, 

тис.грн 

 
т 

у % до  

березня   
2016 

квітня  
2015 

Бензин моторний 4043,8 106,5 101,9 109131,3 
  у тому числі     
  марка А – 80  13,3 122,0 218,0 305,0 
  марка А – 92  2369,7 112,3 96,7 62188,4 
  марка А – 95  1638,1 100,0 112,6 46112,3 
  марка А – 98  2,6 108,3 162,5 92,0 
  паливо моторне сумішеве (з      
  вмістом спиртів, біоетанолу або     
  їх сумішей від 5% до 30%) 20,1 56,1 37,1 433,6 
Газойлі (паливо дизельне) 2262,6 97,6 112,8 47672,7 
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продовження 
 Обсяг роздрібного продажу 

 у квітні 2016 
Роздрібний 

товаро-
оборот у 

квітні 
2016, 

тис.грн 

 
т 

у % до  

березня   
2016 

квітня  
2015 

   у тому числі паливо дизельне     
   сумішеве (біодизельне пальне) – – – – 
Пропан і бутан скраплені 1582,3 94,2 116,4 23707,9 
Газ природний скраплений     
або у газоподібному стані (метан) 268,1 97,6 64,2 4565,4 

 
Крім того, у квітні 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 480,4 т на 12,4 млн.грн, 
що більше ніж у відповідному місяці минулого року на 7,1%; газойлів (палива 
дизельного) 1032,0 т на 19,3 млн.грн, що на 7,4% більше; пропану і бутану скраплених 
99,4 т на 1,5 млн.грн, що на 25,8% менше; газу природного скрапленого або у 
газоподібному стані (метану) 41,0 т на 0,7 млн.грн, що у 3,5 раза менше. 

 
 
 

Начальник                                                                                              В.Вознюк 
 
 
 
 
Довідки за телефоном: (0552) 22-44-79; e-mail: oblstat@ks.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: www. ks.ukrstat.gov.ua 

Головне управління статистики у Херсонській області, 2016 

mailto:oblstat@ks.ukrstat.gov.ua

