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Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу  
через АЗС та АГНКС області  

за січень 2013 року 
 

У січні 2013р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними 
особами-підприємцями) через мережу автозаправних та автомобільних 
газонаповнювальних компресорних станцій (далі – АЗС та АГНКС), що налічує       
453 одиниці (з них АГНКС – 20), було продано у роздріб світлих нафтопродуктів, 
газу скрапленого та стисненого на загальну суму 389,8 млн.грн., з якої 260,4 млн.грн. 
(66,8%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного,         
106,3 млн.грн. (27,3%) – дизельного пального, 17,5 млн.грн. (4,5%) – газу скрапленого 
і 5,6 млн.грн. (1,4%) – газу стисненого для автомобілів. 

Проти січня попереднього року у порівнянних цінах збільшилися обсяги 
продажу газу скрапленого (на 9,7%) та дизельного пального (на 9,6%), тоді як 
скоротилась реалізація газу стисненого (на 15,6%), бензину моторного (на 8,2%). У 
натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 18,1 тис.т, що менше, ніж у 
січні 2012р. на 8%, дизельного пального – 8,9 тис.т (більше на 7,9%), газу 
скрапленого – 1,5 тис.т (більше на 8,7%), газу стисненого – 0,5 тис.т (на 7,7% менше). 
В обсязі реалізованого бензину 53% припадало на продаж бензину марки А-95,    
45,8% – А-92, 1,1% – А-80 та 0,1% – А-98. 

Дані щодо продажу світлих нафтопродуктів і газу через мережу АЗС та АГНКС 
наведено нижче. 

Роздрібний продаж за січень 2013р. 
у % до 

 

т грудня 
2012р. 

січня 
2012р. 

тис.грн. 

 

Бензин моторний 18122,0 79,2 92,0 260365,1 
у т.ч. за марками     
А-80 198,2 71,3 38,8 2756,3 
А-92 8296,6 78,1 90,8 116620,3 
А-95-98 9627,2 80,3 95,8 140988,5 

Дизельне пальне (газойль)  8900,2 78,6 107,9 106288,2 
Газ стиснений для автомобілів 545,3 82,4 92,3 5590,4 
Газ скраплений для автомобілів 1487,9 80,2 108,7 17536,7 
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