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Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС
Закарпатської області у травні 2016 року
У травні 2016р. суб’єктами господарювання через мережу автозаправних
станцій (далі – АЗС), що налічує 254 од, з них 12 од – АГНКС, було продано у роздріб
світлих нафтопродуктів, газу стисненого та скрапленого для автомобілів на загальну
суму 351,2 млн.грн, з якої 167,2 млн.грн (47,6%) становив роздрібний товарооборот
від продажу бензину моторного, 167,0 млн.грн (47,6%) – від продажу дизельного
пального, 11,6 млн.грн (3,3%) – від продажу газу скрапленого (пропану, бутану) та
5,4 млн.грн (1,5%) – від продажу газу стисненого (метану).
У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано на 2,0% менше
травня 2015р. і склало 5,9 тис.т, дизельного пального – 7,5 тис.т (на 7,2% менше), газу
скрапленого (пропану, бутану) – 0,8 тис.т (на 11,8% менше) та газу стисненого (метану)
– 0,3 тис.т (на 27,4% менше). В обсязі реалізованого бензину 61,9% припадало на
продаж бензину марок А-95, А-98 та 38,1% – А-80, А-92.
Продаж світлих нафтопродуктів та газу через АЗС характеризується такими
даними:
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Оптовий продаж (відпуск) суб’єктам господарювання світлих нафтопродуктів і
газу для здійснення ними господарської діяльності за безготівковим розрахунком (за
укладеними договорами) через АЗС за травень склав 40,3 млн.грн.
Обсяг оптового продажу у натуральному вимірі бензину моторного склав
421,7 т, дизельного пального – 1552,5 т, газу скрапленого (пропану, бутану) – 1,5 т та
газу стисненого (метану) – 35,7 т.
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