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Структура продажу світлих нафтопродуктів та газу через АЗС 
у Закарпатській області в розрізі міст та районів за 2017 рік 

 
Продаж світлих нафтопродуктів та газу через АЗС та АГНКС по містах та 

районах за 2017р. характеризується даними: 
 

 

Продано у роздріб населенню 

бензин, 
тис.грн 

у %  
до  

загального 
підсумку 

 
дизельне 
пальне, 
тис.грн 

у %  
до 
загаль-
ного під-
сумку 

газ стиснений 
та скраплений 

для 
автомобілів, 
тис.грн 

у %  
до загаль-
ного під-
сумку 

Закарпатська область 1382194,6 100,0 1811884,0 100,0 228514,5 100,0 
м.Ужгород 128971,2 9,3 197447,0 10,9 32179,8 14,1 
м.Берегове 52920,4 3,8 72363,4 4,0 8013,6 3,5 
м.Мукачеве 106500,8 7,7 140045,8 7,7 15388,1 6,7 
м.Хуст 85623,5 6,2 105678,6 5,8 20465,0 9,0 
м.Чоп 33189,1 2,4 51978,3 2,9 3159,2 1,4 
Берегівський 77906,5 5,6 107818,0 6,0 18213,2 8,0 
Великоберезнянський 19610,1 1,4 31296,7 1,7 1758,7 0,8 
Виноградівський 154339,3 11,2 192499,2 10,6 20847,5 9,1 
Воловецький 15802,3 1,1 13044,6 0,7 458,5 0,2 
Іршавський 88767,3 6,4 92667,7 5,1 3137,8 1,4 
Міжгірський 27354,6 2,0 24334,5 1,3 5869,7 2,6 
Мукачівський 154278,9 11,2 205737,5 11,4 33743,5 14,8 
Перечинський 14784,4 1,1 15653,7 0,9 811,5 0,3 
Рахівський 55837,8 4,0 63599,1 3,5 5973,3 2,6 
Свалявський 35500,9 2,6 33887,0 1,9 10739,3 4,7 
Тячівський 97560,3 7,1 138287,6 7,6 12918,8 5,6 
Ужгородський 196278,6 14,2 290218,2 16,0 32276,4 14,1 
Хустський 36968,6 2,7 35327,1 2,0 2560,6 1,1 

 

 
Географічне охоплення  
Спостереження охоплює усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях. 

Методологія та визначення 

Автомобільна заправна станція (АЗС) – це комплекс споруд відповідного обладнання, призначений 
для заправки моторним паливом автотранспортних засобів. До них також уключаються автомобільні 
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газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС), які призначені для заправки автотранспортних 
засобів, двигуни яких конвертовані або вже розраховані на роботу на природному газі (метані)            
у скрапленому або газоподібному стані.  

Роздрібний товарооборот від продажу світлих нафтопродуктів і газу – це дохід від їх продажу (як за 
готівку, так і за банківські платіжні картки, талони, смарткарти тощо) безпосередньо населенню через 
АЗС для особистого (некомерційного) споживання. 

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Продаж і 
запаси товарів у торговій мережі" щодо юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, 
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля (відповідно до Класифікації видів 
економічної діяльності (КВЕД) - http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/kved.rar).  

Інформація формується по Україні в цілому та регіонах. 

Методологія розрахунку: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2000/353/metod.htm. 

Перегляд даних 

З 2017 року змінено підходи щодо формування сукупності звітних одиниць державного статистичного 
спостереження "Продаж і запаси товарів у торговій мережі" (основним видом економічної діяльності 
яких є роздрібна торгівля). 
До 2016 року включно дані щодо роздрібного товарообороту формувалися за даними підприємств 
(юридичних осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі (мали основний або другорядний 
зазначений вид економічної діяльності). Тому безпосереднє порівняння цих даних з аналогічними 
даними попередніх років є некоректним. Перегляд даних, оприлюднених раніше, здійснюватися не 
буде. 

Інформація в експрес-випуску, сформована за даними квартального суцільного обстеження, є остаточною   
і не переглядається. 
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