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1. Загальна характеристика групи, організаційна структура бізнесу 

 

Приватне підприємство "Укрпалетсистем", як материнське підприємство (код ЄДРПОУ - 32285225) 

зареєстроване 27.03.2003 року, (юридична адреса: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ушомир, 

вул. Березюка, 15), з цього періоду працює на ринку паливно-мастильних матеріалів України. 

Підприємство сьогодні – це розгалужена мережа комплексів АЗС під торговою маркою upg, 

представлених в 16 областях України, на яких здійснюється роздрібний продаж високоякісного 

білоруського пального, а також баз оптової торгівлі пальним, з яких відбувається оптовий відпуск 

пального суб’єктам господарювання на території України. 

Підприємство належить до недержавної форми власності. 

Підприємство на дату підготовки цього Звіту – станом на 31.12.2019 року – в розумінні 

• статей 91,92 Цивільного кодексу України; 

• статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом" 

• статті 105 Цивільного кодексу України 

в стані припинення не перебуває. 

Станом на дату підготовки цього Звіту Підприємство перебуває на обліку в органах доходів і 

зборів, є платником податку на прибуток та платником податку на додану вартість 

(індивідуальний податковий номер — 322852206095). 

 
Корпоративна інформація 

Єдиним учасником ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» є Васьковська Юлія Миколаївна. 

Підприємства, фінансова звітність яких включена до консолідованої фінансової звітності, яка 

підлягала оприлюдненню, станом на 31 грудня 2019 року, представлені таким чином: 
   2019  2018 
 Назва підприємства  Частка  Частка 

1 ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»  Материнська 

компанія 

 Материнська 

компанія 

2 ТОВ «КОРОСТЕНЬ – МБО»  98,76%  98,76% 

     Офіційна сторінка Підприємства в Інтернеті https://upg.ua/ 

На сьогоднішній день підприємство відноситься до великих підприємств із значним грошовим 

оборотом, що постійно зростає, висококваліфікованими кадрами (понад 2300 співробітників), 

достатньою власною матеріальною базою, та є надійним партнером для своїх контрагентів. 

За 2019 рік підприємство підвищило ділову активність та відповідно покращило свої фінансові 

показники, зокрема виручка залишилась на рівні 2018 року, рентабельність продажів зросла з 0,22% до 

https://upg.ua/
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1,40%, постійно збільшується кількість оптових покупців (в т.ч. за рахунок наявності нафтобаз в 

північному, східному та західному регіонах України), комплекси АЗС. 

Це відкриває додаткові можливості для подальшого розвитку підприємства в майбутньому. 

Основний асортимент продукції становлять світлі нафтопродукти, а саме: дизельне паливо марок 

ДТ-Л-К5, Сорт C та ДТ-З-К5, Сорт F, бензини неетильованих марок АИ-92-К5-Евро, АИ-95-К5-Евро, 

АИ-98-К5-Евро, газ вуглеводний зріджений СПБТ. 

Ліквідність групи має ризик, який полягає в тому, що група не зможе погасити свої зобов’язання 

на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним 

фінансуванням i гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Група 

проводить аналіз строків виникнення активів i погашення зобов’язань i планує свою ліквідність у 

залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до 

планів групи, її потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів 

від операційної діяльності. Надходжень від операційної діяльності недостатньо для своєчасного 

погашення зобов’язань. Група залучає кредитні ресурси. 

Залучені кредитні ресурси представлені: кредитами банків в національній валюті; отриманими 

поворотними безвідсотковими фінансовими допомогами. 

Ризик ліквідності станом на 31 грудня 2019 року представлено наступним чином: 

                                                                                                                                                                                

(тис. грн.) 

Назва статті 
31 грудня 

2019р. 
 

Торгівельна дебіторська заборгованість, нетто 85 628  

Грошові кошти та їх еквіваленти 74 763  

Попередні оплати видані 336 112  

Інша неторговельна дебіторська заборгованість 5 340  

Кредити та займи (754 166)  

Фінансова допомога отримана (38 405)  

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями (номінал) 
(13 202)  

Торговельна кредиторська заборгованість (72 491)  

Аванси одержані (211 511)  

Нараховані витрати та інша кредиторська заборгованість за 

вирахуванням відкладеного доходу 
(85 115)  

 (673 047)  

Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх 

потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обмін 

валют. Для діяльності групи не характерні валютні ризики, обумовлені коливаннями курсів обміну 

гривні щодо долара США та інших валют. 

Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що 

справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у 

результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності групи не характерні ринкові ризики щодо 

змін відсоткових ставок, оскільки група не залучає позики за плаваючими відсотковими ставками. 
 

 

Коротка технічна характеристика продукції. 

 

Все пальне відповідає євростандарту (EURO-5). 

Основною перевагою європального є його висока якість, 

що характеризується такими показниками: 

• в п’ять разів менший вміст бензолу, який є токсичним 

і сильним розчинником; 
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• вдвічі менша концентрація фактичних смол, котрі впливають на зношування двигуна і утво-

рення нагару; 

• в п’ять разів менше сірки, яка з часом призводить до корозії деталей; 

• менші витрати пального та більш жорсткі вимоги до ступеня очищення пального від часток, що 

забруднюють навколишнє середовище. 

 

Особливості придбання нафтопродуктів. 

Вибір постачальників робиться на основі аналізу економічних, цінових, технічних параметрів 

нафтопродуктів виходячи з попиту на ринку. 

Основними параметрами для вибору постачальників нашої компанії є: 

• якість і ціна нафтопродуктів, що поставляються; 

• система знижок для постійних покупців; 

• репутація і стаж роботи на ринку нафтопродуктів; 

• умови розрахунків (передплата або відстрочення платежу). 

За результатами проведеного аналізу оптових постачальників підприємство закуповує паливо-

мастильні матеріали у ТОВ «БНК-Україна», яке постачає продукцію виробництва Мозирського та 

Новополоцького НПЗ (республіка Білорусь). 

 

Цінова політика 

Компанія формує кінцеву ціну на ПММ кожен день на основі аналізу ринку. Основні показники, 

які впливають на формування ціни: 

• офіційний курс гривні по відношенню до долара США, а також курс купівлі валютних коштів 

на міжбанківському валютному ринку України; 

• попит та пропозиція на ринку ПММ; 

• плац Європейського ринку (середнє серед середніх котирувань по позиції «Diesel 10 ppm», що 

публікуються в “Platts European Marketscan” під заголовком “Barges FOB Rotterdam” по всіх 

котирувальних днях з 1 по 24  число місяця закупівлі товару); 

• плац Європейського ринку (середнє серед середніх котирувань по позиції «Eurobob», що 

публікуються в “Platts European Marketscan” під заголовком “Barges FOB Rotterdam” по всіх 

котирувальних днях з 1 по 24  число місяця закупівлі товару). 

 

Продаж нафтопродуктів здійснюється двома шляхами, а саме: оптові продажі автоцистернами, а 

також роздрібна торгівля через мережу комплексів АЗС під торговою маркою upg. 

Питома вага зрідженого газу залишається поки що незначною, але завдяки збільшенню кількості 

роздрібних точок продаж пального відбувається постійне зростання обсягів реалізації газу. Так, в 2019 

році питома вага реалізації газу становила понад 3,0% (в 2016-17 роках питома вага становила 2,0%). 

 

Роздрібні продажі. 

Роздрібний продаж високоякісного пального ПП “Укрпалетсистем” здійснює через розгалужену 

мережу комплексів АЗС під торговою маркою upg. Сьогодні мережа upg нараховує 65 АЗС та 

представлена у 16 областях України. Це високотехнологічні та брендовані комплекси, що пропонують 

широкий спектр послуг для своїх клієнтів. Компанія стрімко розвивається та розширюється, будуючи 

нові АЗС. 

Перелік комплексів АЗС під ТМ upg наведено в таблиці № 1. 
 

 
Таблиця № 1. Перелік комплексів АЗС в користуванні компанії. 

№ п/п Номер 

об’єкту 

Місцезнаходження/адреса Призначення 

об’єкту 

1 2 Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Кисоричі, а/дМ- 07 254 км Київ-

Ковель 

комплекс АЗС 

2 4 Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Підберізці, вул. Галицька, 1 комплекс АЗС 

3 5 м. Львів, вул. Шевченко, 200 комплекс АЗС 
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4 9 Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Дубище, вул. Леніна, 6 комплекс АЗС 

5 16 Сумська обл., Глухівський р-н, м. Глухів, вул. Путивльська, 62 а комплекс АЗС 

6 17 Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Йосипівка, вул. Леніна, 197 комплекс АЗС 

7 18 Київська обл., Бородянський р-н, а/д Київ-Ковель-Ягодин, 65 км комплекс АЗС 

8 19 Київська обл., Переслав-Хмельницький, р-н а/ш Київ-Харків, 91 км комплекс АЗС 

9 20 Київська обл., Васильківський р-н, Кодаківська сільрада, а/ш Київ-Одеса 

50 км+700 м 

комплекс АЗС 

10 42 Запорізька обл., м. Пологи, вул. К. Маркса, 530 В комплекс АЗС 

11 43 м. Запоріжжя, вул. Авраменко, 23 комплекс АЗС 

12 44 м. Запоріжжя, вул. Адмірала Нахімова, 3 комплекс АЗС 

13 45 Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Мелітопольське шосе, 7 комплекс АЗС 

14 46 Запорізька обл., м. Дніпрорудне, вул. Нижня, 62 комплекс АЗС 

15 53 Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Київська, 7а комплекс АЗС 

16 54 Закарпатська обл., с. Кінчеш, а/ш Кінчеш-Розівка №9 комплекс АЗС 

17 55 Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Армійська, 125 а комплекс АЗС 

18 56 Львівська обл., м., Броди, а/д Київ-Чоп 441 км+530м (праворуч) комплекс АЗС 

19 57 Львівська обл., м. Броди, а/д Київ-Чоп 441 км+541м (ліворуч) комплекс АЗС 

20 58 Кіровоградська обл., Голованівський р-н, а/д Ульянівка-Миколаїв 

17км+650м 

комплекс АЗС 

21 59 Кіровоградська обл., Голованівський р-н, а/д Ульянівка-Миколаїв, 

17км+735м 

комплекс АЗС 

22 60 м. Кам’янське, вул. Єлизаветівське шосе, 27 комплекс АЗС 

23 70 Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова, 2 а комплекс АЗС 

24 71 Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Миру 127 комплекс АЗС 

25 72 Кіровоградська обл., смт Павлиш, вул. Сухомлинського, 23 а комплекс АЗС 

26 73 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Гастелло, 3 комплекс АЗС 

27 74 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 11 а комплекс АЗС 

28 75 Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. 

Прикордонників, 7-А 

Комплекс АЗС 

29 78 Черкаська обл., м. Умань, вул. Заводська, 1 а комплекс АЗС 

30 79 Києво-Святошинський р-н, с. Ходосівка, вул. Обухівське шосе, 1 комплекс АЗС 

31 81 Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Авангард, вул. Ангарська, 4 комплекс АЗС 

32 85 Волинська обл., м. Ковель, вул. Сагайдачного, 5 г комплекс АЗС 

33 87 Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Іза, вул. Центральна комплекс АЗС 

34 88 м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 5 комплекс АЗС 

35 89 м. Буча, вул. Шевченко, 4 а комплекс АЗС 

36 90 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Софіївсько-Борщагівської с/р, 

а/д Т 10-27 Київське півкільце км. 12+363-12+552 (праворуч) 

комплекс АЗС 

37 91 Житомирська обл., Коростенський район, Кожухівська сільська рада, а/д 

М-07 Київ-Ковель-Ягодин, км 154+540 (ліворуч) 

комплекс АЗС 

38 92 Житомирська обл., Житомирський р-н, територія Новогуйвинської 

селищної ради 

комплекс АЗС 
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39 93 Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. 

Прикордонників, 5-А 

комплекс АЗС 

40 94 Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2Б комплекс АЗС 

41 95 Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Солонка, вул. Стрийська, 3 комплекс АЗС 

42 96 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Харківське шосе, 13 комплекс АЗС 

43 98 Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Борканюка, 42 комплекс АЗС 

44 97 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Мила, територія 

Дмитрівської сільської ради 

комплекс АЗС 

45 99 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Київська, 1-В комплекс АЗС 

46 100 Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Дорожна, 

85 

комплекс АЗС 

47 101 Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Інститутська, 

14 

комплекс АЗС 

48 102  Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Лавківська, 1Ж комплекс АЗС 

49 103  Чернівецька обл., Глибоцький район, с. Тереблече, вул. Головна, 139-В комплекс АЗС 

50 104 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Полтавське шосе, 617 комплекс АЗС 

51 105  Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, Хмельницьке шосе, 11-В комплекс АЗС 

52 106 Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 1 комплекс АЗС 

53 107 Рівненська обл., Рівненський р-н, територія Шпанівської сільської ради, 

комплекс будівель і споруд № 8, що знаходяться за межами населених 

пунктів 

комплекс АЗС 

54 108 Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Кільцева, 

6 

комплекс АЗС 

55 109  м. Київ, Дарницький район, вул. Затишна, 3 комплекс АЗС 

56 110 Волинська обл., Луцький р-н, с. Рованці, вул. Європейська, 1а комплекс АЗС 

57 111 Одеська обл., Біляївський р-н, Нерубайська сільська рада, Масив 27, 

Земельна ділянка 306-а, вздовж а/д М05 Київ-Одеса 

комплекс АЗС 

58 112 Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 18-Б комплекс АЗС 

59 113 Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Корнин, вул. Об'їзна, 4 комплекс АЗС 

60 114 Одеська обл., м. Одеса, вул. Балтська дорога, 1 комплекс АЗС 

61 115 м. Житомир, проспект Незалежності, 29 комплекс АЗС 

62 116 Вінницька обл., Жмеринський р-н, Рівська с/р, автодорога Житомир-

Могилів-Подільский, 160 км+355 м 

комплекс АЗС 

63 117 м. Вінниця, вул. Арабея Генерала, 3-А комплекс АЗС 

64 118 Київська обл., с. Чабани, Одеське шосе, 15 комплекс АЗС 

65 119 Київська обл., м. Боярка, вул. Магістральна, 32 комплекс АЗС 
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Малюнок № 2. Мапа розміщення комплексів АЗС під брендом upg. 
 

 

 

 

 

 

Вищенаведений малюнок № 2 показує значне географічне розгалуження мережі комплексів АЗС 

під ТМ upg та їх присутність в багатьох регіонах України. Таким чином створюються нові робочі місця, 

покращується вигляд багатьох міст та селищ України там, де з'являються комплекси АЗС під ТМ upg 

сучасного світового рівня. 
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Фото № 3. Типовий вигляд комплексу АЗС під торговою маркою upg. 
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 Завдяки розширенню мережі АЗС upg за рахунок відкриття нових та сучасних комплексів, а 

також ребрендингу існуючих комплексів АЗС, роздрібні продажі підприємства сьогодні динамічно 

зростають (за 2019 рік ріст загальних продаж залишився на рівні 2018 року в грошовому виразі, при 

цьому ефективність продаж зросла на 2,6 п.п. до 2,8%). 

 Зростання ефективності продажів відбувається також за рахунок втілення таких сучасних 

маркетингових програм, як: паливні талони та паливні картки, бонусна програма UPGgood (гнучка 

система знижок), висока якість обслуговування, продаж супутніх послуг, в т.ч. швидке харчування, 

побутові послуги, а також наявність в більшості комплексів АЗС магазинів з широким асортиментом 

продуктів харчування та товарів автомобільного призначення. 

 
 

Оптові продажі. 

Сьогодні основним напрямком діяльності підприємства є реалізація нафтопродуктів оптом. 

Географічна мережа оптових покупців досить розгалужена. Більшість продажів нафтопродуктів 

здійснюється в таких областях, як: Житомирська, Рівненська, Волинська, Тернопільська, Хмельницька, 

Вінницька, Миколаївська, Київська, Чернігівська, Кіровоградська, Одеська, Івано-Франківська, 

Львівська, Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Закарпатська області. 

Оптові та роздрібні споживачі високо оцінюють переваги палива під ТМ upg, про що свідчить 

стабільне зростання клієнтської бази. 

Сфери діяльності покупців різноманітні: від сільського господарства та сфери побутових послуг 

до промисловості різних форм власності, що наглядно представлено в нижченаведеній таблиці. 

 

 

 Більшість покупців є сільськогосподарськими виробниками, посередниками та промисловими 

підприємствами. 
 

Таблиця № 5 . Галузі діяльності покупців  нафтопродуктів. 

Галузь чи вид діяльності Питома вага, % 

Сільське господарство 51,4% 

Державні (комунальні) підприємства 2,6% 

Торгівля - дрібнооптові посередники 18,1% 

Транспортні послуги – перевізники 11,2% 

Промислові підприємства 16,7% 

ВСЬОГО 100,0% 

 

Всі оптові та роздрібні продажі адмініструються через головний офіс в м. Коростень, 

Житомирської області. 

Сьогодні підприємство здійснює торговельну діяльність з оптового продажу нафтопродуктів через 

дев'ять нафтобаз, розміщених в різних регіонах України для зручності логістики. 

 

Нафтобази: 

Оптова реалізація нафтопродуктів здійснюється через нафтобази, які мають зручне розташування 

в центральному, південно-східному та західному регіонах України, та оснащені сучасним наливним та 

контролюючим обладнанням. 
Загальний об’єм зберігання ПММ по нафтобазах складає 17 343 м3. 

 

Нафтобаза в м. Коростень має особливе логістичне значення, так як знаходиться поряд із 

залізничною станцією Коростень Південно-Західної залізниці. На цю нафтобазу надходить паливо в 

цистернах по залізниці від білоруського виробника, яке надалі поступає також на інші нафтобази 

автомобільним транспортним в напівпричепах-цистернах. Під’їзний шлях нафтобази становить 120 

метрів, по ньому відбувається подача цистерн. Після подачі цистерн з вантажного двору Південно-

Західної залізної дороги вони під’єднуються до зливних приладів та відкриваються зливні крани. Через 

насосну станцію відбувається злив ПММ в ємності для зберігання та подальшого відвантаження. 
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Відпуск нафтопродуктів здійснюється через 

систему верхнього  наливу з електронним реєстратором. Автоматична система наливу нафтопродуктів 

виключає похибку вимірювання об’єму палива. 
 

 

АВТОТРАНСПОРТНИЙ ПАРК ПП “УКРПАЛЕТСИСТЕМ” 

 

Оптовий продаж, а також переміщення ПММ між нафтобазами здійснюється залізничними 

цистернами, а також транспортними засобами підприємства (вантажними сідловими тягачами із 

щепленням автомобільної цистерни - автопоїздами). 

Автопарк складається з нових транспортних засобів (2011-2019 року випуску), який на сьогодні 

представлений в основному сідловими тягачами голландського виробництва автомобілів марки DAF, а 

також Mercedes-Benz марки Actros 1845S, а також напівпричепів-автоцистерн ємністю від 2452 до 

38240 літрів, які виробляються вітчизняною компанією ТОВ “Еверласт”, м. Одеса, з імпортних вузлів 

та агрегатів, а також матеріалів, вироблених в Україні. 
      Доставка пального здійснюється кінцевим споживачам по всій території України цілодобово. 

 Автомобілі є активними основними засобами, які часто ламаються, в них зношуються окремі 

вузли та агрегати, псується зовнішній вигляд під впливом атмосферних явищ, а також автомобілі 

потрапляють в дорожньо-транспортні пригоди. 

 Всі ці фактори змушують підприємство активно займатись оновленням транспортного парку 

(ремонтом та відновленням транспортних засобів), що потребує здійснення поточних та капітальних 

витрат. Вкладаються значні кошти для придбання запасних частин, оплати послуг сервісних 

авторемонтних компаній тощо. 

 Іншою складовою щодо збільшення автотранспортного парку є економічна вигода, а саме в 

останні роки підприємство активно розвивається (розширюється клієнтська база покупців та географія 

продаж, збільшується кількість заправних комплексів, покращується якість обслуговування оптових та 

роздрібних покупців, змінюється корпоративна культура відносин з покупцями). 
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Вантажні транспортні засоби мають типовий брендовий вигляд upg згідно малюнку № 7. 
 

Малюнок № 7. Фотографії типових вантажних транспортних засобів ПП “Укрпалетсистем”. 

 

 

 

Також важливою особливістю та перевагою власного транспортного парку є можливість 

додаткового зберігання нафтопродуктів безпосередньо в автомобільних ємностях. Це дає можливість 

додаткового логістичного управління складськими запасами та відповідно мінімізації витрат по 

зберіганню нафтопродуктів. 

 

Крім створення заправних комплексів із 

звичайних АЗС, підприємство планує 

оновлення та розширення парку 

транспортних засобів, зокрема в 2020 році 

планується придбання нових транспортних 

засобів, а саме Автомобілі Mercedes-Benz 

Actros новий 1845 LS в кількості 25 одиниць, 

Автомобілі DAF FT XF105.460 (4x2 тягач), 

новий, в кількості 8 одиниць, та 

напівпричіпи до них. 
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2. Майновий та фінансовий стан, організаційна структура бізнесу 
 

Схема № 8. Організаційна структура бізнесу. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мережа власних та 

орендованих автозаправних 

станцій 
(65 АЗС) 

 

Головний офіс представлений в основному такими 

підрозділами: 
відділ продаж, логістичний центр, відділ безпеки, відділ 

супутніх продаж, а також  інші адміністративні 

підрозділи. 
Юридична адреса: 

Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ушомир, вул. 

Березюка, 15 

Транспортний 

парк 
м. Коростень, вул. 

Білокоровицьке 

шосе, 20 
(171 ТЗ) 

10 Нафтобаз 
 

Власник 

Приватне підприємство  

«Укрпалетсистем» 

 

Інші 

структурні 

підрозділи 
 

                 ТОВ «МБО» 
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3. Сплата податків 

 

ПДВ 

2018 р. 94 948 грн 

2019 р. 194 368 грн 

 

 

ЄСВ 

2018 р. 46 582 грн 

2019 р. 63 936 грн 

 

 

ПДФО 

2018 р. 55 691 грн 

2019 р. 72 529 грн 

 

 

Податок на прибуток 

2018 р. 4521 грн 

2019 р. 36 944 грн 

 

 

Фонд оплати заробітної плати 

2018 р. 217 299 грн 

2019 р. 297 250 грн 
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4. Vivo Café, Бонусна програма UPGgood та партнерство з «БНК-Україна» 

 

4.1. Vivo Café 

 
 

 

На сьогодні у мережі налічується 29 «Vivo café», представлених у 2 форматах. 

Представлено як експрес-меню зі стравами фаст-фуд для мандрівників, що поспішають, так і меню зі 

стравами європейської та української кухонь для тих, хто бажає неквапливо відпочити у затишному 

інтер’єрі наших кафе. Готуємо тут і зараз. 

Наші кафе оснащені найсучаснішою технікою та працюють за стандартами контролю якості та 

безпеки HACCP. 
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Ми пропонуємо: 

• Сучасні та потужні кавові машини 

• Унікальну каву, розроблену спеціально для мережі АЗС upg найкращими майстрами 

Європи 

• Завжди свіжі та якісні інгредієнти 

• Контроль на усіх етапах приготування страв з дотриманням вимог HACCP 

• Фірмові бургери 

• Ексклюзивну цукерку до кожного гарячого напою 

 

4.2. Бонусна програма UPGgood 

 

 
 

 

Ми пропонуємо нашим клієнтам стати учасниками бонусної програми UPGgood та отримувати 

додаткові переваги, заправляючись пальним в мережі АЗС upg та здійснюючи покупки в її 

магазинах. 

Ми надаємо: 

• можливість накопичувати бонуси та витрачати їх на пальне чи на супутні товари 

• можливість брати участь у акціях мережі АЗС upg 

 
 



 

16 

 

Схема нарахування бонусів: 

2% бонусів від суми покупки за товари у магазині та у Vivo cafe 

10 бонусів (10 копійок) за кожен літр - до 20 л заправленого пального 

15 бонусів (15 копійок) за кожен літр - від 20 до 30 л заправленого пального 

20 бонусів (20 копійок) за кожен літр від 30 до 50 л заправленого пального 

30 бонусів (30 копійок) за кожен літр від 50 до 100 л заправленого пального 

40 бонусів (40 копійок) за кожен літр від 100 л заправленого пального 

 

За час існування бонусної програми було розіграно: 

- 3 автомобілі 

- 20 телевізорів 

- більше 100 подорожей на двох 

- понад 300 000 корисних подарунків 

- безліч бонусних нарахувань та призів 

 

 

4.3. Партнерство з «БНК-Україна» 
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upg та "БНК-Україна" підписали угоду про стратегічне партнерство. 

 3 та 4 жовтня 2019 р. в м. Житомир проходив Другий форум регіонів України та Білорусі за 

участю президентів обох держав. Подія зібрала понад тисячу представників бізнесу і органів влади 

обох сторін. В рамках заходу проходило підписання понад 30 угод різного рівня, як міждержавних, 

так і межрегіональних, імплементація яких дозволить вийти на новий рівень білорусько-українських 

економічних відносин. Важливою подією заходу стало підписання ПП "Укрпалетсистем", якому 

належить мережа АЗС upg, угоди про стратегічне партнерство із компанією "БНК-Україна". ПП 

"Укрпалетсистем" завжди було дуже зацікавлене в підсиленні та розширенні меж своєї співпраці з 

компанією "БНК", і віднині компанії стали повноправними стратегічними партнерами. Угода про 

стратегічне партнерство передбачає ще більшу довіру, рівноправне взаємовигідне партнерство, повагу 

до обраного варіанта розвитку, близьку та довготривалу партнерську співпрацю між обома 

компаніями. Стратегічне партнерство є вищою сходинкою співробітництва порівняно зі звичайними 

відносинами. Така співпраця зумовлена конкретними інтересами сторін та стає можливою між тими 

партнерами, які мають схожі цінності і спільне коріння, національні інтереси, які визнають 

очевидність і необхідність тенденції динамічного зростання двостороннього товарообороту, 

поглиблення співпраці.  Стратегічне партнерство використовуватиметься обома компаніями для 

досягнення якісно вищого порядку співпраці з метою виведення економічних стосунків на наступний, 

вищий рівень розвитку. Такий напрям сприятиме мобілізації максимуму наявних ресурсів, 

використанню різних можливостей та розширенню всіх форм співпраці між обома компаніями. На 

сьогодні в мережі функціонує 5 АЗС під брендом «БНК», на яких клієнти можуть скористатися усіма 

тими ж перевагами, що і на АЗС мережі upg. 

 

 

 


