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Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу 

 через АЗС та АГНКС області за січень 2014 року 

 

У січні 2014р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними 

особами-підприємцями) через мережу автозаправних та автомобільних газонаповнювальних 

компресорних станцій (далі – АЗС та АГНКС), що налічує 459 одиниць (з них АГНКС – 25), 

було продано у роздріб світлих нафтопродуктів, газу скрапленого та стисненого на загальну 

суму 366,1 млн.грн., з якої 255,2 млн.грн. (69,7%) становив роздрібний товарооборот від 

продажу бензину моторного, 83,4 млн.грн. (22,8%) – дизельного палива,                                         

22,8 млн.грн. (6,2%) – пропану та бутану скрапленого і 4,7 млн.грн. (1,3%) – метану. 

Бензину моторного було реалізовано 18,2 тис.т, що на 0,5% більше, ніж у січні 2013р., 

дизельного палива – 7,4 тис.т (на 17,2% менше), пропану та бутану скрапленого – 2,1 тис.т 

(на 38,2% більше), метану – 0,5 тис.т (на 16,5% менше). В обсязі реалізованого бензину 

54,2% припадало на продаж бензину марки А-95, 45,4% – А-92, 0,2% – по кожній групі А-98, 

А-80. 
 

 Роздрібний продаж за січень 2014р. 

 

т 

у % до  

тис.грн. грудня 2013р. січня 2013р. 

     

Бензин моторний 18215,2 81,3 100,5 255248,6 

у тому числі     

марка А-80 29,1 69,1 14,7 391,0 

марка А-92 8269,1 80,3 99,7 112972,0 

марка А-95 9881,4 82,1 102,9 141299,8 

марка А-98 35,4 185,3 174,4 582,9 

біобензин 0,2 х х 2,9 

Газойлі (паливо дизельне) 7373,8 67,2 82,8 83387,8 

у т.ч. біодизельне пальне – х х – 

Пропан та бутан скраплені 2057,0 87,0 138,2 22755,9 

Газ природний скраплений або     

у газоподібному стані (метан) 455,5 71,3 83,5 4748,6 

 

Крім того, через спеціально організовану мережу АЗС і АГНКС оптовий продаж 

(відпуск) суб’єктам господарювання світлих нафтопродуктів склав 59,2 млн.грн., пропану та 

бутану скрапленого – 2,7 млн.грн., метану – 1,7 млн.грн. 
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