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Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Київської області
у грудні 2016 року
У грудні 2016р. кількість автозаправних станцій на яких здійснювався продаж
світлих нафтопродуктів і газу становила 492 одиниці, з них на 11 АЗС здійснювався
продаж газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану). Роздрібний
товарооборот від продажу світлих нафтопродуктів і газу склав 498,0 млн.грн, з нього
256,7 млн.грн (51,5%) – роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного,
153,9 млн.грн (30,9%) – від продажу палива дизельного, 84,0 млн.грн (16,9%) –
від продажу газу скрапленого (пропану, бутану), 3,4 млн.грн (0,7%) – від продажу газу
стисненого (метану).
Бензину моторного реалізовано 8,2 тис.т, що на 35,2% менше, ніж
у грудні 2015р., палива дизельного – 6,2 тис.т (на 40,4% менше), газу скрапленого –
3,9 тис.т (на 25,4% менше), газу стисненого – 0,2 тис.т (на 0,2% більше). В обсязі
реалізованого бензину моторного 60,8% припадало на продаж бензину моторного
марки А-95, 35,8% – А-92, 1,1% – А-98, 0,2% – А-80, 2,1% – на паливо моторне
сумішеве.
Продаж світлих нафтопродуктів та газу через мережу АЗС
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Оптовий продаж (відпуск) суб’єктам господарювання світлих нафтопродуктів і
газу за безготівковим розрахунком (за укладеними договорами) через мережу АЗС у
грудні 2016р. склав 72,7 млн.грн, у тому числі продаж палива дизельного –
34,7 млн.грн (47,8%), бензину моторного – 19,8 млн.грн (27,2%), газу скрапленого –
15,6 млн.грн (21,4%), газу стисненого – 2,6 млн.грн (3,6%).
Палива дизельного оптом реалізовано 1,5 тис.т, що на 60,0% менше, ніж у
грудні 2015р., бензину моторного – 0,7 тис.т (на 54,8% менше), газу скрапленого –
0,7 тис.т (на 30,8% більше), газу стисненого – 0,1 тис.т (на 12,0% менше). В обсязі
реалізованого бензину 50,9% припадало на продаж бензину марки А-95, 45,6% – А-92,
3,4% – А-98 та 0,1% – А-80.

Начальник

Л. Височан

Довідка: тел. (044) 486-92-04
Більше інформації: http://kyivobl.ukrstat.gov.ua
© Головне управління статистики у Київській області, 2017
2

