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Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС  
Закарпатської області у липні 2019 року 

 
У липні 2019р. в області діяли 233 АЗС, на яких здійснювався продаж світлих 

нафтопродуктів, газу стисненого та скрапленого для автомобілів. Загальний 
товарооборот від продажу світлих нафтопродуктів, газу стисненого та скрапленого 
для автомобілів через АЗС склав 445,5 млн.грн. Із загального товарообороту 52,4% 
припадало на продаж дизельного пального, 39,1% – на продаж бензину моторного, 
7,8% – на продаж газу скрапленого (пропану, бутану) та 0,7% – на продаж газу 
стисненого (метану). 

В загальному обсязі реалізованого бензину моторного в натуральному 
вираженні 62,6% припадало на продаж бензину марок А-95, А-98 та 37,4% – А-80,  
А-92. 
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Обсяг продажу  
у липні 2019 Товарооборот 

у липні 2019, 
тис.грн  

т 
у % до 

червня 2019 липня 2018 
Бензин моторний 4655,5 108,6 82,1 174015,5 
у тому числі     
марка А-80, А-92 1739,4   106,1 81,4 62603,7 
марка А-95, А-98 2916,1 110,1 82,6 111411,8 

Газойлі (паливо дизельне) 7224,2 108,2 80,7 233421,4 
Пропан і бутан скраплені 1463,6 116,1 99,3 34786,5 
Газ природний скраплений або 
у газоподібному стані (метан)  156,1 164,0 94,8 3229,7 

 
Загальний роздрібний товарооборот від продажу населенню світлих 

нафтопродуктів, газу стисненого та скрапленого для автомобілів через АЗС за липень 
2019р. склав 393,9 млн.грн. У загальному обсязі роздрібного товарообороту 48,6% 
становив  продаж дизельного пального, 42,2% – продаж бензину моторного, 8,6% – 
продаж газу скрапленого (пропану, бутану) та 0,6% – продаж газу стисненого (метану).  

У натуральному вираженні дизельного пального було реалізовано 5,8 тис.т, що 
на 25,4% менше липня 2018р., бензину моторного – 4,4 тис.т (на 17,5% менше), газу 

http://www.uz.ukrstat.gov.ua


 2

скрапленого (пропану, бутану) – 1,4 тис.т (на 1,0% менше) та газу стисненого (метану) 
– 0,1 тис. т (на 12,1% менше).  

В загальному обсязі реалізованого бензину моторного в натуральному 
вираженні 62,8% припадало на продаж бензину марок А-95, А-98 та 37,2% – А-80,  
А-92.  

 
Географічне охоплення  
Спостереження охоплює усі регіони України, крім 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 
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. 
 

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу – це обсяг їх продажу в натуральному 
вираженні (як за готівку, так і за банківські платіжні картки, талони, смарткартки тощо) безпосередньо 
населенню через АЗС для особистого (некомерційного) споживання. 
 

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

Обсяг оптового продажу світлих нафтопродуктів і газу – це обсяг їх продажу в натуральному 
вираженні суб'єктам господарювання  через АЗС за безготівковим розрахунком (за укладеними 
договорами) для здійснення ними господарської діяльності. 
 

Оптовий товарооборот від продажу світлих нафтопродуктів і газу – це дохід від їх продажу суб'єктам 
господарювання через АЗС за безготівковим розрахунком (за укладеними договорами) для 
здійснення ними господарської діяльності. 

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Продаж 
світлих нафтопродуктів і газу", що охоплює юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які 
здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним (відповідно до Класифікації видів економічної 
діяльності (КВЕД) - http://ukrstat.gov.ua/klasf/st kls/kved.rar). 

Інформація формується по Україні в цілому та регіонах. 

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/47/mp_pr ng.pdf. 

Перегляд даних 

Перегляд даних не здійснюється. 
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