
  

Держстат 
Головне управління 

статистики 
у Київській області 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК 

www.kyivobl.ukrstat.gov.ua  
  
                     

27.09.2016 № 11-09/532 

 
Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Київської області  

у серпні 2016 року 
 

У серпні 2016р. кількість автозаправних станцій на яких здійснювався продаж 
світлих нафтопродуктів і газу становила 511 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 670,6 млн.грн, з нього 
370,5 млн.грн (55,2%) – роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 
196,9 млн.грн (29,4%) – від продажу палива дизельного, 100,1 млн.грн (14,9%) – від 
продажу газу скрапленого (пропану, бутану), 3,1 млн.грн (0,5%) – від продажу газу 
стисненого (метану). 

Бензину моторного реалізовано 12,4 тис.т, що на 19,1% менше, ніж 
у серпні 2015р., палива дизельного – 8,7 тис.т (на 21,8% менше), газу скрапленого – 
5,5 тис.т (на 2,2% менше), газу стисненого – 0,2 тис.т (на 12,9% менше). В обсязі 
реалізованого бензину моторного 62,2% припадало на продаж бензину моторного 
марки А-95, 32,7% – А-92, 0,8% – А-98, 0,4% – А-80, 3,9% – на паливо моторне 
сумішеве. 

Продаж світлих нафтопродуктів та газу через мережу АЗС 

Обсяг роздрібного продажу 
у серпні 2016 

у % до  
т 

липня 2016 серпня 2015 

Роздрібний 
товарооборот 
у серпні 2016, 

тис.грн 

Бензин моторний 
у тому числі 

12413,6 97,8 80,9 370497,1 

марка А-80 53,7 110,7 142,1 1395,7 
марка А-92 4059,2 97,7 78,8 115897,0 
марка А-95 7720,2 98,3 85,3 238141,2 
марка А-98 102,8 102,8 122,5 3515,3 
паливо моторне сумішеве  
(із вмістом спиртів, біоетанолу 
або їх сумішей від 5% і більше) 477,7 90,2 47,1 11547,9 

Газойлі (паливо дизельне) 8736,4 98,2 78,2 196947,2 
Пропан і бутан скраплені 5488,7 102,1 97,8 100082,7 
Газ природний скраплений або у 
газоподібному стані (метан) 163,3 106,5 87,1 3068,2 
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Оптовий продаж (відпуск) суб’єктам господарювання світлих нафтопродуктів і 
газу за безготівковим розрахунком (за укладеними договорами) через мережу АЗС  
у серпні 2016р. склав 59,6 млн.грн, у тому числі продаж палива дизельного –  
29,4 млн.грн (49,2%), бензину моторного – 19,5 млн.грн (32,7%), газу скрапленого – 
8,3 млн.грн (14,0%), газу стисненого – 2,4 млн.грн (4,1%). 

Палива дизельного оптом реалізовано 1,3 тис.т, що на 62,4% менше, ніж  
у серпні 2015р., бензину моторного – 0,7 тис.т (на 50,0% менше), газу скрапленого –  
0,5 тис.т (на 38,4% менше), газу стисненого – 0,1 тис.т (на 5,3% менше). В обсязі 
реалізованого бензину 50,0% припадало на продаж бензину марки А-95, 46,4% – А-92, 
2,7% – А-98 та 0,9% – А-80. 
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