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Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Київської області 

у квітні 2016 року 
У квітні 2016р. кількість автозаправних станцій на яких здійснювався продаж 

світлих нафтопродуктів і газу становила 515 од, з них на 12 АЗС здійснювався продаж 
газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану). Роздрібний 
товарооборот від продажу світлих нафтопродуктів і газу склав 598,4 млн.грн, з нього 
332,0 млн.грн (55,5%) – роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 
195,7 млн.грн (32,7%) – від продажу палива дизельного, 67,7 млн.грн (11,3%) – від 
продажу газу скрапленого (пропану, бутану), 3,0 млн.грн (0,5%) – від продажу газу 
стисненого (метану).  

Бензину моторного реалізовано 12,1 тис.т, що на 6,1% менше, ніж у квітні 
2015р., палива дизельного – 9,4 тис.т (на 23,7% більше), газу скрапленого – 4,9 тис.т 
(на 38,5% більше), газу стисненого – 0,2 тис.т (на 27,0% менше). В обсязі реалізованого 
бензину моторного 60,9% припадало на продаж бензину моторного марки А-95, 
33,4% – А-92, 0,8% – А-98, 0,3% – А-80, 4,6% – на паливо моторне сумішеве. 

Продаж світлих нафтопродуктів та газу через мережу АЗС 

Обсяг роздрібного продажу 
у квітні 2016 

у % до  
т 

березня 2016 квітня 2015 

Роздрібний 
товарооборот  
у квітні 2016, 

тис.грн 

Бензин моторний  
у тому числі 

12088,5 109,0 93,9 331977,0 

марка А-80 32,1 97,9 148,6 739,4 
марка А-92 4043,2 108,6 89,0 105015,2 
марка А-95 7361,2 110,1 102,0 211017,9 
марка А-98 94,5 109,9 211,4 3077,0 
паливо моторне сумішеве  
(із вмістом спиртів, 
біоетанолу або їх сумішей від 
5% і більше) 557,5 99,7 53,3 12127,5 

Газойлі (паливо дизельне) 9435,2 106,7 123,7 195683,9 
Пропан і бутан скраплені 4854,1 106,0 138,5 67742,9 
Газ природний скраплений або 
у газоподібному стані (метан) 161,2 104,7 73,0 3010,3 
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Оптовий продаж (відпуск) суб’єктам господарювання світлих нафтопродуктів і 
газу за безготівковим розрахунком (за укладеними договорами) через мережу АЗС у 
квітні 2016р. склав 48,5 млн.грн, у тому числі продаж палива дизельного –  
27,5 млн.грн (56,8%), бензину моторного – 14,6 млн.грн (30,1%), газу скрапленого – 
3,9 млн.грн (8,0%), газу стисненого – 2,5 млн.грн (5,1%). 

Палива дизельного оптом було реалізовано 1,3 тис.т, що на 58,6% менше, ніж у 
квітні 2015р., бензину моторного – 0,5 тис.т (на 52,4% менше), газу скрапленого –  
0,3 тис.т (на 29,1% менше), газу стисненого – 0,1 тис.т (на 9,9% менше). В обсязі 
реалізованого бензину 54,1% припадало на продаж бензину марки А-95, 42,1% – А-92, 
3,0% – А-98, 0,7% – А-80 та 0,1% на паливо моторне сумішеве. 
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