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На станції метро Лісова (2 місце по 
пасажиропотоку в Києві).

Поруч розташований АРТ Завод Платформа, 
та 2 коворкінги.

На всій території ММ  68 000 м2 представлено 
лише 4 заклади подібного типу.

Заклад розташований в самому серці 
найбільшого Маркет молу Києва - Даринок.

Супермаркет Сільпо високого рівня також 
додає потік гостей.

6
Наявність охорони, тех. відділу (електрик, 
сантехнік), пожежна система, централізована 
каналізація.

7 Централізоване проведення перевірок за 
участю представників ММ.

Маркет Молл Даринок



VERDE CAFE історія

Відвідувачі ММ Даринок являються 
гостями закладу вже більше ніж 9 
років.

На базі закладу є власна доставка, 
яка має більш ніж 7 тис. постійних 
клієнтів.

2011 2014 2020

Відкриття доставки
червень 2011

Перша локація
жовтень 2011

Розширення 
мережі

до 6 локацій

Участь в фестивалях та 
виставках

більше 20 разів

Продаж закладу
Концентрація на В2В 

Оптимізація 
бізнесу

до 1-го закладу

Відкриття 
виробництва соусів

2015 рік



Загальна інформація 2020
кількість столів • 18 столів, з них:

• 5 столів на 2 персони
• 11 столів на 4 персони
• 2 столи на 6-8 персон

кількість 
відкритих чеків

• 82,291 (2019)
• 6172 (01-03.2020)
• 69.4% Verde CAFE

середній чек • 288 грн

робочі години
закладу

• 10-20 (Даринок з 10-20)
• повна посадка:

■ пн-пт 13 - 16  
■ сб-нд 13 - 18 

загальна проща

кількість 
персоналу

• 5 - на зміні
• 10 - штат працівників

клієнтська база • 7 тис. людей

• 137 м2

• 90.7 м2 - зал

косметичний 
ремонт

• 2020 р

рейтинг Google • 4.0

партнерство • Глово
• Ракета

меню • Сніданки
• Італійська
• Українська
• Японська
• Десерти
• Алкоголь

кількість 
посадочних місць

• 70 

кількість гостей в 
день

• 185-255 



Обладнання
Загальна вартість обладнання – 956 тис. UAH = 35 тис. $
Розрахунки проведені ринковим методом по залишковій 
вартості

 69% вартості обладнання становить виробниче та 
переробне обладнання

18 столів, 26 диванів та 10 стільців

• кухня: 2 морозильні камери, 5 холодильних столів, 2 
холодильники, 2 вертикальні холодильні вітрини

програмне забезпечення для управління - iiko
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• обладнання для оформлення замовлень та ПО Servio 
(програма для бух., для керуючого, для офіціантів)

6

• 1С для бухгалтерії 7

• система відеонагляду з 5-ма камерами8

• мережа інтернет + вайфай роутер 9

• цех для заготовок: 8 морозилок, 1 холодильний стіл, 1 
холодильник , 1 вакууматор, 1 пароконвектомат+ 
обладнання партнерів

10

13,13Гарячий цех + 
цех

Суши бар

Зал+мойка

Холодний процес 
+ піца 3,52

14,93

2,87

Бар 0,72

Вартість обладнання, тис. $



➜ Професійні фото страв  150+ штук 
➜ Тех. карти 300+ страв, також тех.  карти 

напівфабрикатів, меню
➜ Гарантія фінансової безпеки - ТОВ і ФОП 

закриваємо, допоможемо оформити свій
➜ Передаємо контакти контерагентів, з якими 

працюємо і допомагаємо перепідписати 
контракти:
✓ підрядчики по очистці жирозбірників, СЕС, 

ТУ передаємо готове, підрядчики по 
вентиляції

✓ посуд-обладнання - передаємо контакти, 
та знижки у поствщиків (4 компанії по  
10-15%  на замовлення)

➜ Фopмaт пepeдaчі бізнecу тaкий, щo розпочати 
paбoту ви змoжeтe yжe чepeз декілька днів піcля 
пoкyпки.

➜ Допомога в підпиcaнні дoгoвopів нa дocтaвки: 
Glovo, Paкeтa + бaзa постійних клієнтів

➜ 10 офіційно працевлаштованих працівників
➜ Середній стаж персоналу більше 2-х років на об’

єкті
➜ Зміна всіх працівників триває з 8:30 до  20:30 - 

час роботи Даринку з 10:00 до 20:00 (НР, Різдво, 
Паска - 3 дні в році, коли ММ не працює)

➜ Підтримка адміністратора перший період 1-2 
місяці

Напрацювання Персонал 

Персонал та напрацювання

Заробітня плата

Персонал грн/день

Тех. працівник 400

Офіціант 200

Кухар/сушист 750

Кухар заготовщик 650

Кондитер 550

Бармен 700

Касир/адміністратор  800



Бюджет
P&L 2019-2020 2019 2020(01-03)

Виручка, грн./місяць 940 983 673318

Кількість чеків, шт. 3 229 2 057

Середній чек, грн. 292 273

Фуд кост, % від виручки 28,2% 30,3%

Зарплата, % від виручки 29% 31%

Оренда+ком. послуги, % від 
виручки 23% 20%

ЗП адміна, % від виручки 1,1% 2,7%

Прибуток, грн./міс 45 679 17112,4
Точка беззбитковості - грн/місяць

379232


