
 
 

У червні 2018р. продаж світлих нафтопродуктів та газу здійснювався                                             

на 161 автозаправній станції (у тому числі на 12 автомобільних газонаповнювальних 

компресорних станціях). Через мережу АЗС та АГНКС було продано у роздріб світлих 

нафтопродуктів та газу на загальну суму 225,7 млн.грн, з якої 94,9 млн.грн (42,1%) отримано 

від продажу бензину моторного, 58,5 млн.грн (25,9%) – газойлів (палива дизельного),                     

63,3 млн.грн (28,0%) – пропану і бутану cкраплених та 9,0 млн.грн (4,0%) – газу природного 

скрапленого або  у газоподібному стані (метану). 

У червні 2018р. бензину моторного реалізовано 2,6 тис.т, що на  0,7% менше,                      

ніж у червні 2017р., пропану і бутану скраплених – 2,6 тис.т (на 13,1% більше),  

газойлів (палива дизельного) – 1,9 тис.т (на 22,2% більше), газу природного скрапленого або                               

у газоподібному стані (метану) – 0,4 тис.т (на 7,5% менше). 

 В обсязі реалізованого бензину моторного 59,5% припадало на продаж бензину  

марки А-92, 38,5% – А-95, 1,8% – палива моторного сумішевого, 0,2% – бензину марок                    

А-80 та А-98. 
 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС 

 

 

Обсяг роздрібного продажу 

 у червні 2018 
Роздрібний 

товарооборот  

у червні 2018, 

тис.грн          
т 

у % до 

травня 2018 червня 2017 

Бензин моторний 2577,2 100,1 93,0 94918,9 

у тому числі:     

марка А-80 …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

марка А-92 1554,8 97,9 94,0 56422,2 

марка А-95 958,7 103,3 90,0 36572,7 

марка А-98 …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

паливо моторне сумішеве                    

(із вмістом спиртів, біоетанолу 

або їх сумішей від 5% і більше) 57,7 112,7 136,7 1699,5 
______________ 

1   
Включає автомобільні заправні станції (АЗС) та автомобільні газонаповнювальні компресорні 

станції (АГНКС). 
2
 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 
Продовження  

 

Обсяг роздрібного продажу 

 у червні 2018 
Роздрібний 

товарооборот  

у червні 2018, 

тис.грн            
т  

у % до 

травня 2018 червня 2017 

Газойлі (паливо дизельне) 1859,5 97,1 122,2 58506,0 

Пропан і бутан скраплені 2595,7 105,4 113,1 63252,2 

Газ природний скраплений 

або у газоподібному стані (метан) 

 
390,7 95,5 92,5 9009,2 

 

У червні 2018р. оптовий продаж світлих нафтопродуктів і газу через спеціально 

організовану мережу АЗС і АГНКС  становив 32,8 млн.грн, з якого 11,7 млн.грн (0,3 тис.т) 

продаж бензину моторного, 12,8 млн.грн (0,4 тис.т) – газойлів (палива дизельного),                          



 

2 5,1 млн.грн (0,2 тис.т) – пропану і бутану скраплених  та  3,2 млн.грн (0,2  тис.т) – газу 

природного скрапленого  або  у газоподібному стані. 

 

 

 

 

 
 

    


