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Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС області 
у грудні 2016 року 

 
У грудні 2016р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними 

особами-підприємцями) через мережу АЗС (167 одиниць) та АГНКС (2 одиниці) було 
продано у роздріб світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів на загальну суму 179,2 
млн.грн, з якої роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного становив 82,4 
млн.грн (46,0% від загального обсягу), газойлів (палива дизельного) – 84,5 млн.грн 
(47,2%), пропану і бутану скраплених – 11,9 млн.грн (6,6%) та газу природного 
скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,4 млн.грн (0,2%). 

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 2745,2 т, що на 
19,8% менше, ніж у грудні 2015р., газойлів (палива дизельного) – 3497,9 т (на 23,1% 
менше), пропану і бутану скраплених – 540,7 т (на 11,0% менше), газу природного 
скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 15,8 т (на 39,8% більше). В обсязі 
реалізованого бензину 54,3% припадало на продаж бензину марки А-92, 45,7% – А-95.  

 
Продаж світлих нафтопродуктів та газу через АЗС та АГНКС у грудні 2016р. 

характеризувався такими даними: 
 

Обсяг роздрібного продажу у грудні 2016р. 
у % до 

 
т листопада 

2016р. 
грудня 
2015р. 

Роздрібний 
товарооборот у 
грудні 2016р., 

тис.грн 

Бензин моторний 2745,2 97,9 80,2 82443,4 
у тому числі     
марка А–80 – – – – 
марка А–92 1489,4 98,8 86,9 43786,4 
марка А–95 1255,1 96,9 47,9 38639,1 
марка А–98 – – – – 
паливо моторне сумішеве (із 
вмістом спиртів, біоетанолу або їх 
сумішей від 5% і більше)  0,7 43,7 2,1 17,9 

Газойлі (паливо дизельне) 3497,9 95,7 76,9 84537,6 
Пропан і бутан скраплені  540,7 96,0 89,0 11882,1 
Газ природний скраплений або у 
газоподібному стані (метан)  15,8 95,8 139,8 361,4 
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Крім того, у грудні 2016р. оптовий товарооборот від продажу суб’єктам 
господарювання світлих нафтопродуктів і газу для здійснення ними господарської 
діяльності за безготівковим розрахунком (за укладеними договорами) через мережу 
АЗС і АГНКС області становив 2,7 млн.грн. У натуральному вимірі бензину моторного 
було реалізовано 10,0 т, газойлів (палива дизельного) – 64,5 т, пропану і бутану 
скраплених – 43,3 т та газу природного скрапленого або у газоподібному стані 
(метану) – 5,6 т. 

На 1 січня 2017р. на АЗС та АГНКС у запасах знаходилось 2338,0 т бензину 
моторного, 1406,0 т газойлів (дизельного пального) та 125,5 т пропану і бутану 
скраплених. 
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