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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

Ідентифікаційний код юридичної особи: 39641883

Місцезнаходження юридичної особи: 04073, м. Київ, проспект СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 22

Дата державної реєстрації: 16 лютого 2015 року

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців:

1 069 102 0000 033697

Дата реєстрації платником ПДВ: 19 червня 2015 року 

Індивідуальний податковий номер: 396418826543

Види діяльності за КВЕД-2010: 47.30 «Роздрібна торгівля пальним» 

1.1 Загальна інформація

Мережа автозаправних комплексів GRAND PETROL складається з чотирьох АЗК, розташованих у м. Києві та

пропонує виключно високоякісне пальне від європейського виробника НПЗ АТ «ORLEN Lietuva». Всі марки

бензинів, а також дизельного палива, що реалізуються на АЗК GRAND PETROL, відповідають стандарту ЄВРО 5.



1.2 Організаційна структура Товариства



1.3 Опис діяльності Товариства

Основним видом діяльності Товариства є реалізація нафтопродуктів роздрібна реалізація нафтопродуктів через 

мережу автозаправних комплексів, реалізація нафтопродуктів великим і дрібним оптом, а також продаж супутніх

товарів.

Це єдина мережа в Україні, яка працює виключно з одним постачальником - ORLEN Lietuva, що забезпечує не 

тільки прямі поставки з заводу, але і дозволяє використовувати багаторівневу систему контролю якості в 

ланцюжку «завод-нафтобаза-АЗС» за допомогою лабораторії Inspectorate Україна.

Автозаправні комплекси GRAND PETROL пропонують такі види палива:

Бензини А-95 та А-95 +

Бензини А-98 та А-98 +

ДП та ДП +

Преміальні види палива на наших АЗК позначені знаком «+». Це означає, що паливо з багатофункціональною

присадкою KEROPUR® від компанії BASF, яка забезпечує:

 Підтримку чистоти двигуна і паливної системи автомобіля;

 Зменшення витрати палива

 Збільшення терміну служби двигуна

 Поліпшення запуску і керованості автомобіля

 Видалення наявних відкладень і запобігає утворенню нових

Все паливо, що реалізується на Автозаправних комплексах відповідає Стандарту EURO 5 – це обов’язковий

стандарт якості палива в країнах Евросоюзу.

На підприємстві створена система багаторівневого контролю якості та фільтрації нафтопродуктів:

Перший – при зливі з бензовозу. Другий етап – очищення в самих паливороздатних колонках.

І завершує процес – фільтрація в трубопроводах.

За результатами аналізу кожного виду пального заповнюється паспорт якості, який зберігається на АЗК.



2.Результати діяльності
2.1.Ємність ринку м. Київ –2018/2019(т)
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2.2. Зміна котирувань Platts 2018-2019 років

741,28

714

590

512 509,52

548,75

605,73

704,49

729,11

624,39

657,12

614,15
603,72 600,96

609,52 610,25

695,67

727

643

555 558,15

601,25
615,81

633,06 639,4

572,14

591,96

568,14

597,58 591,08 584,7
601,95

490

510

530

550

570

590

610

630

650

670

690

710

730

750

Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Бензин ДТ

Період 2018/19 Бензин ДТ

Вересень-Грудень -31% -24%

Січень-Травень +43% +15%

Травень- Вересень -17% -7%

Вересень-Грудень +1% +1%

ТЕ
М

П
 З

Р
О

С
ТА

Н
Н

Я
/П

А
Д

ІН
Н

Я



2.3 Індекс купівеньної спроможності 2018-2019 роки

*Вартість 17го дня кажного місяця
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
http://vseazs.com/
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Товариство управляє своєю ліквідністю для забезпечення безперервної діяльності в осяжному майбутньому і

одночасної максимізації прибутку власників за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів.

Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.

Позиція ліквідності Товариства ретельно контролюється і управляється. Товариство використовує процес детального

бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність необхідних коштів для виконання

своїх платіжних зобов’язань. Більшість витрат Товариства є змінними і залежать від обсягу реалізації товарів.

Основні фінансові зобов’язання Товариства включають позику, торговельну та іншу кредиторську заборгованість, а

також інші довгострокові зобов’язання. Основною метою даних фінансових інструментів є залучення фінансування для

операційної діяльності Товариства. Товариство має різні фінансові активи, такі як безвідсоткові позики, торговельна та

інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.

Станом на 31 грудня 2019 року фінансові інструменти Товариства були представлені наступним чином:

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Фінансові активи тис. грн.

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 104 839

Грошові кошти та їх еквіваленти 13 353

Всього 118 192



Основні показники ліквідності Товариства

Фінансові зобов’язання тис. грн.

Торговельна та інша кредиторська заборгованість 12 664

Інші короткострокові зобов’язання 54 070

Всього 66 734

1 Коефіцієнт  
поточної ліквідності

(покриття)

Кпокр. Оборотні активи / 

Поточні зобов’язання

Ф. № 1, р. 1195 / 

Ф. № 1, р. 1695

Характеризує достат-
ність обігових коштів 
для погашення боргів 
протягом року

критичне значення 
Кпокр.=1;при Кпокр. < 1 
підприємство  має 
неліквідний баланс. 
Якщо Кпокр. = 1-0,5, 
підприємство 
своєчасно   ліквідовує  
борги

2 Коефіцієнт 
ліквідності швидкої

Кпоточ..лікв.
Оборотні активи –
Запаси / Поточні 

зобов’язання

Ф. № 1, р. 1195 -
- р.1100 / 

Ф. № 1, р. 1695

Скільки одиниць 
найбільш ліквідних 
активів припадає на 
одиницю термінових 
боргів

має бути Кшв.лікв.>1; у 
міжнародній практиці 
[23] Кшв.лікв. = 0,7-0,8

3 Коефіцієнт 
ліквідності абсолютної

Кабс.лікв. Грошові кошти / 

Поточні зобов’язання

Ф. № 1, р. 1165 / 

Ф. № 1, р. 1695

Характеризує 
готовність 
підприємства негайно 
ліквідувати 
короткострокову 
заборгованість

має бути Кабс.лікв. = 0,2-
0,35



К покр. = 145 354/65249 = 2,22

Коефіцієнт значно перевищує 1, можна зробити висновок про те, що підприємство володіє значним обсягом вільних

ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам. З позиції кредиторів підприємства такій варіант формування

оборотних коштів є найбільш прийнятним.

К поточн. лікв. = (145 354 – 26 368)/ 65 249 = 1,82

Коефіцієнт поточної ліквідності — показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне погасити за

рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та

дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних

зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Теоретично значення коефіцієнта вважається

достатнім, якщо воно перевищує 0,6.

К абс. лікв. = 13 353 / 65 249= 0,205

Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,2…0,3



Раціональне використання води.
Відповідно до галузевої структури Товариство належить до категорії торгових підприємств та підприємств. В роботі використовується заміна 
існуючих водомістких технологій на більш прогресивні, так на мийках встановлені машиномиючі агрегати, які  при мийці автомобілів 
використовують великій тиск, таким чином використовують малі об’єми води, при поливах газонів використовують спеціальні розпилювачі, які в 
рази економлять воду, в туалетах встановлені бачки з системою економії води.

Управління відходами.
Внаслідок здійснення виробничо-господарської діяльності Товариства утворюються обсяги відходів різного походження.  
Єдина стратегія поводження з відходами у Товариства - це впроваджена  система збирання сортування та розміщення відходів на тимчасових
майданчиках на підприємствах, у зв’язку з відсутністю технологій переробок. Утилізація відходів Товариством не виконується.
При тимчасовому розміщенню відходів  встановлено короткий термін знаходження кожного виду відходів  у місцях складування, відповідно до 
екологічних вимог,  з вжиттям заходів, спрямованих на забезпечення охорони навколишнього середовища для подальшої передачі 
ліцензованим організаціям для подальшого транспортування, переробки, утилізації та знищення.
Всі відходи, що утворюються, нормують та лімітують з метою забезпечення екологічних вимог законодавства України, де для підприємств 
встановлені граничні норми та ліміти утворення і розміщення відходів. В основу нормування розміщення відходів покладені: - дозвільний та 
декларативний принципи, що враховують порядок накопичення,  зберігання, розміщення відходів на території підприємства , а також умови 
передачі іншим підприємствам з метою використання, знешкодження і утилізації.
Нормативи й ліміти розміщення відходів на кожному конкретному підприємстві визначають виходячи із принципів і критеріїв нормування, 
залежно від виду, місця розміщення й балансу відходів. 
Розроблені нормативи й ліміти погоджують із територіальними органами України.

Викиди парникових газів. 
В Товаристві проведена інвентаризація та отриманні дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  стаціонарними
джерелами.  Товариство не має виробництва та джерел пов'язаного виділенням парникових газів.

Споживання електроенергії. 
В Товаристві впроваджуються енергоефективні заходи, встановлюється світлодіодне освітлення, встановлюються енергозберігаюче обладнання: 
електродвигуни, насоси, вентилятори тощо.

4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ



5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

4,5

95,5

ВІДСОТОК ЖІНОК НА КЕРІВНИХ
ПОСА ДАХ

В Товаристві на кінець 2019 року загальна чисельність

працівників складала 99 працівників. При цьому частка жінок

на керівних посадах склала 4 працівників, що складає 4

відсотки від загальної кількості працівників.

Мета кадрової політики Товариства - утримання та зміцнення ефективної команди, націленої на досягнення результату.

Одним з пріоритетних напрямів кадрової політики є професійний та особистісний розвиток персоналу всіх категорій,

надання можливості професійного вдосконалення та кар’єрного просування, а також підвищення рівня клієнтського сервісу,

який надається на Автозаправних комплексах.

З цією метою проводяться навчальні семінари та тренінги для персоналу.

Велику увагу Товариство приділяє системі мотивації своїх працівників.

В першу чергу, це офіційне працевлаштування та офіційна, і що важливо, своєчасна оплата праці та визнання внеску в

розвиток бізнесу та досягнення працівника на своєму рівні, премії за результатами робота та бонусні програми для різних

категорій працівників. Завдяки цьому досягається високий рівень лояльності персоналу, що виражається у тривалості роботи

на підприємстві.



Важливою частиною кадрової політики є забезпечення належних умов праці персоналу та безпеці на робочих місцях.

Відповідно до вимог законодавства вирішуються питання забезпечення здорових та безпечних умов праці працюючих,

попередження виробничого травматизму і професійних захворювань. На постійній основі проводяться інструктажі з охорони

праці, пожежної безпеки, цивільного захисту. Крім того, приділяється увага проведенню профілактичних робіт щодо

недопущення причин та попередження нещасних випадків на виробництві, проводяться обстеження всіх підрозділів та

об’єктів Товариства на предмет дотримання ними вимог законів України «Про охорону праці», «Кодексу цивільного захисту

України», «Правил дорожнього руху» та інших нормативних документів по охороні праці, пожежній безпеці та санітарії

виробництва.

Працівники на регулярній основі проходять медичні огляди, забезпечуються необхідними засобами індивідуального захисту

та спеціальним одягом. Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці забезпечуються спеціальним

харчуванням.



6. Перспективи розвитку

• У даний момент у компанії проходить повний ребрендинг АЗС в Києві, який буде закінчений до кінця 2020року.

• Власники поки не бачать перспектив збільшення присутності в інших областях, зосередившись в столичному
регіоні. Однак, розглядається можливість розширення мережі. «Ми активно вивчаємо ринковий попит і
розглядаємо можливість розвитку і розширення мережі в Україні в довгостроковій перспективі. У найближчі кілька
років планується збільшити кількість АЗК до 6-8». Як і раніше в мережі буде продаватися тільки паливо
виробництва ORLEN Lietuva.

• Крім того, є наміри змінити лінійку реалізованих палив, додавши скраплений газ в номенклатуру. Додавання LPG в
продуктовий портфель компанії планується до кінця року. Перша АЗК буде обладнана на пр. Миколи Бажана.


