
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 

2020 
 

‧ приймання 
‧ очищення 

‧ сушіння 
‧ відповідальне 
зберігання 

‧ відвантаження 
‧ транспортні послуги 

‧ експорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОВ  “СТАРОБІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” 
 
                      м. Старобільськ 
                                2021 рік 



2 КЕРІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 3 

 

 

Зміст  

 

  

 Загальні  відомості ………………………………………………………………………….…2 

  Керівний склад………………………………………………………………………………….3 

 1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства…………..4 

  Найменування продукції………………………………………………………….….…..4 

  Ринки збуту……………………………………………………………………………….………4 

  Основні види діяльності……………………………………………………………...…..5 

  Виробничі потужності…………………………………………………………………...….5 

    2. Результати діяльності…………………………………………………………………….6 

Виробничі показники………………………..…………………………………………..….6 

Фінансові показники……………………………………………………………………….…8 

3.Оцінка необоротних активів…..……………………………………..……………..12 

4.Екологічні аспекти діяльності………………………………………..……………..14 

5.Соціальні аспекти та кадрова політика…………………………..…….……..18 

Характеристика персоналу……………………………………………………….……..18 

     Охорона праці та безпека на виробництві….………………………….………20 

    6. Перспективи розвитку……………………………………………………....………...22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні відомості 
 

 
 
 
 

Назва підприємства        Товариство з обмеженою відповідальністю 
                                                                              “Старобільський елеватор“ 
Місце розташування        Луганська область 
Вид економічної діяльності    Складське господарство 
Адреса                                                 92700, Луганська область, м. Старобільськ, 
                                                               вул. 1 Травня, 4       
ЄДРПОУ                                               00952798 
КОАТУУ                                                4425110100 
КВЕД                                                     52.10 

 

Керівний склад 
 

Директор                                            Крутько Євгеній Миколайович 
 

Головний Бухгалтер                         Погорєлова Галина Іванівна 
                                                                                



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 4 5 

 

 

    1. Організаційна структура та опис діяльності 
підприємства  

 

Найменування продукції  
 

Сфера діяльності ТОВ “Старобільський елеватор“  -  приймання ,  доведення до кондицій 
тривалого зберігання та відвантаження автомобільним транспортом наступної 
сільгосппродукції: 
• пшениці м’якої; 
• жита;  
• ячменю; 
• вівса; 
• кукурудзи; 
• сорго; 
• соняшника; 
• ріпаку. 

Ринки збуту  

ТОВ “Старобільський елеватор“   орієнтовано на реалізацію послуг на внутрішньому 
ринку України,  також здійснює операції з продажу українського зерна на міжнародних 
ринках за експортними контрактами. Протягом останніх років підприємство 
здійснювало експорт українського зерна до таких країн як: 
• Данія 
• Єгипет 
• Індія 
• Індонезія 
• Італія 
• Йорданія 
• Філіппіни 
• Іспанія 
• Таїланд 
• Туніс 
• Туреччина 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю “Старобільський елеватор” був заснований в 
далекому 1933 році у чудовому місті Старобільськ. Спочатку він мав тільки декілька 
площадок по прийманню сільськогосподарської продукції. З роками маленький 
заготівельний пункт  по прийманню зерна перетворився у велике заготівельне 
підприємство. 
ТОВ «Старобільський елеватор» здійснює свою виробничо-господарську діяльність з 
метою отримання прибутку, відповідає за результати своєї діяльності та виконання 
зобов’язань перед сільгоспвиробниками, надає послуги з високими споживчими 
властивостями та якістю. Основним видом діяльності підприємства є складське 
господарство тобто надання послуг по робіт з сільгосппродукцією (приймання, сушіння, 
очищення, зберігання та відвантаження автомобільним транспортом). 
 Серед основних принципів діяльності підприємства є наступні: дотримання принципів 
соціальної відповідальності, запровадження інноваційних технологій і передового  
досвіду у аграрній галузі України. 

Основні види діяльності  
• послуг з відповідального зберігання сільськогосподарської продукції; 
• послуги по зберіганню і відвантаженню зерна та олійних культур; 
• послуги з підробітку насіння; 
• послуги з первинної обробки зернових та олійних культур; 
• послуги з визначення якості сільськогосподарської продукції; 
• торгівля сільськогосподарською продукцією; 
• транспортні послуги. 

 
 

Виробничі потужності  

• земельна ділянка — 23,8 га; 
• ємність одночасного зберігання — 160,9 тис. тонн, у т.ч. 
• елеваторні ємності — 73,1 тис. тонн; 
• складські ємності напільного зберігання — 87,8 тис. тонн; 
• стаціонарні точки приймання зерна — 12 шт.; 
• пересувні точки приймання зерна — 8 шт.; 
• загальна потужність прийомки зерна — 3 тис. тонн; 
• сушарки для волого зерна — 8 шт., модель ДСП-32; 
• загальна продуктивність сушіння — до 400 тонн на годину. 

 

   
         

   
           

   

      

      

      
   

   
   

   
        

   



 

       РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ       РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 6 7 

      2. Результати діяльності 
 

 

Виробничі показники 
 

 

 ТОВ «Старобільський елеватор» це підприємство орієнтоване на надання послуг 
сільгосптоваровиробникам Луганської області по прийманню, зберіганню, доробці та 
відвантаженню зернових та олійних культур на автомобільний транспорт. У складі  
товариства є 2 типу приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції ємністю 
160,9 тис. тонн, це елеваторні ємності обсягом 73,1 тис. тонн та 35 складів напільного 
зберігання зерна обсягом 87,8 тис. тонн. Це дає змогу роздільно і одночасно зберігати 
велику кількість культур, проводити розподіл цього зерна за якістю, завдяки чому 
сільгосптоваровиробники гарантовано можуть розмістити на зберігання зерно, а 
товариство – відокремлено його зберігати та забезпечувати якість продукції та 
формувати партії зерна згідно з їх якістю. Окрім того, це дозволяє протягом усього 
маркетингового року без обмежень приймати всі культури і забезпечувати 
безперебійне обслуговування всіх товаровиробників Старобільського, Біловодського, 
Новопсковського та інших районів Луганської області. 

Обсяги зерна, прийнятого на відповідальне зберігання та первинний підробіток, тонн 

 
 
Обладнання лабораторії дозволяє оперативно та з високою точністю визначати 
основні показники якості при прийманні зерна та розміщувати його на зберігання у 
відповідності з отриманими результатами. Підприємство дотримується високих 
стандартів щодо якості надання послуг відповідального зберігання зерна, підтримуючи 

 

 
матеріально технічну базу у належному стані та періодично оновлюючи лабораторне 
обладнання. Кількісно-якісні показники при збереженні зерна забезпечуються 
комплексом оздоровчих заходів: сушіння, підробіток, освіження зернових та олійних 
культур. 
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  Фінансові показники 
У 2020 році фінансові результати  ТОВ «Старобільський елеватор» характеризуються як 
задовільні, фінансовий  результат до оподаткування  згідно  фінансової звітності ТОВ 
«Старобільський елеватор», складеної за стандартами МСФЗ, становить 17 509 тис. грн, 
цей показник на 4 751 тис. грн  або + 27,1% більше, ніж у 2019 році (прибуток до 
оподаткування у 2019 році за стандартами МСФЗ становить 12 758 тис. грн). 
 
 

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ЧИ ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД 
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року (тис. грн) 

 
                           Показник                                         2020 рік 2019 рік Зміни, +/- 
 

Виручка, тис. грн                                                                       201 134   150 643    50 491 
Собівартість, тис. грн                                                                           (174950) (126 450)       (48 500) 
Валовий прибуток, тис. грн                                                    26 184                 24 193             1 991 
Інші доходи, тис. грн                                                                   7 241                   4 741             2 501 
Адміністративні витрати, тис. грн                                          (8 259)     (8 220)               (39) 
Витрати на збут, тис. грн                                                          (6 606)      (2 974)          (3 632) 
Інші витрати, тис. грн                                                                   (949)                 (4 865)            3 915 
Фінансові витрати, тис. грн                                                         (102)        (117)                  15 
Прибуток (збиток) до оподаткування, тис. грн                17 509                12 758              4 751 
Дохід (витрати) з податку на прибуток, тис. грн                 (2 412)    (2 237)              (175)     
Прибуток (збиток) за рік, тис. грн                                          15 097     10 521             4 576 
Інший сукупний дохід, тис. грн                                                23 158                   ---                23 158 
Разом сукупний дохід за рік, тис. грн                                  38 255                10 521     27 734 
 

Виручка, тис. грн 

 
 
 

Собівартість, тис. грн 
 

 
 

Операційні та інші витрати та доходи, тис. грн 
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                        Прибуток (збиток) за рік, тис. грн 

 
 
Структура доходу: 
• діяльність елеватора; 
• реалізація закупленого власного зерна; 
• дохід від реалізації інших послуг; 
• послуги перевезення автомобільним транспортом. 

 

                                               Структура доходу, тис. грн 

 
 

 
Структура доходу від діяльності елеватора, тис. грн 

 
У 2020 році прийнято на відповідальне зберігання і первинний підробіток  195,0 тис. 
тонн зернових та олійних культур. Виробничі потужності (елеваторні і складські ємності) 
використовувалися на 121,9%. 
Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг порівняно з минулим роком, 
збільшився на 50491,0 тис. грн, у т. ч. за рахунок: 

 
• збільшення на 79548 т*% обсягів робіт з  очищення 1758,0 тис. грн; 
• збільшення  на 3640 т обсягів відвантаження 5543,4 тис. грн;       
• реалізації зерна на експорт 61330,3 тис. грн; 
• зменшення на 47458,0 т прийнятої на відповідальне зберігання с/г продукції –                    

291,4 тис. грн; 
• зменшення на 187746 т*% просушеної продукції – 10308,7 тис. грн; 
• зменшення обсягу зберігання на 220586 т/міс – 7540,6 тис. грн. 
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  3. Оцінка необоротних активів 
 (основних засобів та незавершених капітальних інвестицій) 
 

 

Для визначення справедливої вартості основних засобів станом на 31 грудня 2020 
року, Група НІБУЛОН, часником якої є ТОВ «Старобільський елеватор», залучила 
незалежного оцінювача, таким чином, для необоротних активів (основних засобів та 
незавершених капітальні інвестиції) ТОВ «Старобільський елеватор» було визначено їх 
справедливу вартість станом на 31 грудня 2020 року. Незалежним оцінювачем, 
здійснені аналіз оцінки та оцінки вартості, базувались на історичній, поточній та 
перспективній інформації, скоригованій для будь-якої різниці в природі, місто 
знаходженні або стані конкретного майна порівняно з аналогічними  активами та 
показниками.  
 

 

Найменування групи активів 

 
Кількість, 

шт. 

Балансова вартість станом на 
31.12.2020 р., грн 

Справедлива 
вартість станом 
на 31.12.2020 р., 

грн (без ПДВ) первісна залишкова 

Основні засоби виробничого призна-
чення, разом, у т. ч.:   168 559 690,86 120253080,21 148 760 927,07 

Будівля та споруди  253 123 641 973,10 96 544 445,27 108 230 684,00 
Машини та обладнання 921 28 761 987,89 14 651 018,24 28 170 454,73 
Транспортні засоби 49 11 010 064,98 5 764 108,02 8 315 674,00 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  107 176 919,08 20 644,51 20644,51 
Інші основні засоби 236 4 968 745,81 3 272 864,17 4 023 469,83 
Незавершені капітальні інвестиції ви-
робничого призначення:  1 1 032 526,00 1 032 526,00 894632,00 

Разом  1567 169 592 216,86 121 285 606,21 149 655 559,07 

 
Справедлива вартість необоротних активів ТОВ «Старобільський елеватор» 
відображена в фінансовій звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності станом на 31.12.2020. Переоцінене майно та обладнання представлені 
землею, будівлями, машинами та обладнанням та іншим супутнім обладнанням, 
транспортними засобами, незавершеним будівництвом та встановленим 
обладнанням, розташованим в Україні, керівництво встановило, що вони складають 
одну категорії в ієрархії справедливої вартості активів згідно з МСФЗ 13 (рівень), 
засновану на вхідних даних найнижчого рівня, що є значущим для оцінки 
справедливої вартості в цілому. 

    
 

Профіцит переоцінки в розмірі 28241 тис. грн та відповідне нарахування відстроченого 
податку у розмірі 5083,2 тис. грн були визнані у складі іншого сукупного доходу.  
Стандарти, відповідно до яких проводиться оцінка : 

• міжнародні стандарти оцінки (МСО) 2020.  
 
Оціночні підходи (методи оцінки), використані для визначення справедливої вартості 
активів:  
• порівняльний підхід (метод коригування вартості аналогів );  
• витратний підхід (метод залишкової вартості заміщення (відтворення))  
 
Оціночні підходи (методи оцінки), використані для визначення вартості у 
використанні активів: дохідний підхід (метод дисконтування грошових потоків).  
Формат подання результатів оцінки: справедлива вартість Об’єкта оцінки 
визначається без урахування податку на додану вартість, з урахуванням округлення її 
величини до цілих гривень (за правилами математичного округлення). 
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  4. Екологічні аспекти діяльності 
 

 

Товариство відповідальн ставиться до питань екології, приділяє особливу увагу 
екологічним дослідженням під час планування та проведення технологічних процесів 
на підприємстві.  
Підприємство має промисловий майданчик №1, розташований в місті Старобільськ. На 
території промислового майданчика підприємства розташовані основне та допоміжне 
виробництва, які мають 142 джерела викидів (86 – організованих та 56 неорганізованих) 
в атмосферне повітря забруднюючих речовин у вигляді діоксиду вуглецю, оксиду 
вуглецю, оксиду азоту, метану, суспендованих частинок. Пилогазоочисним 
устаткуванням оснащено 61 джерело викидів, ефективність роботи якого перевіряється 
двічі на рік комісією підприємства з складанням акту перевірки. Концентрація 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та в 
найближчій житловій забудові не перевищує допустимих норм. 
Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічних 
процесів в 2020 році відбулося за рахунок ліквідації підсобного господарства.  
ТОВ «Старобільський елеватор» сплачує екологічний податок за викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення та складає 
статистичну звітність за формою 2-ТП (повітря). 
 

 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря від 
виробничих та технологічних процесів, тонн 

 

Період 
Метали 

та їх 
сполуки 

Суспендовані 
тверді 

частинки 

Сполуки 
азоту 

Вуглецю 
оксид Метан 

Неметанові 
органічні 
сполуки 

Вуглецю 
діоксид 

2019 рік 0,008 31,136 7,697 8,879 8,499 0,019 763,683 

2020 рік 0,010 27,809 2,138 5,140 2,435 0,382 199,924 

 

           
 
ТОВ «Старобільський елеватор» є об’єктом утворення відходів, відповідно до основного 
напрямку роботи тому, згідно з вимогами Закону України «Про відходи», усі відходи, які 
утворюються в процесі виробничої діяльності підприємства збираються та тимчасово 
зберігаються у спеціально відведених для цього місцях. Організація належного 
безпечного зберігання відходів передбачає їх сортування та роздільне зберігання. 
Місця тимчасового зберігання відходів мають відповідне маркування та облаштовані 
таким чином, щоб не допускати їх змішування, потрапляння шкідливих речовин у 
навколишнє середовище, засмічення території підприємства і прилеглих земель та 
збереження якісних властивостей відходів, які потім передаються (реалізуються) 
спеціалізованим організаціям, які мають відповідні ліцензії на поводження з відходами, 
за укладеними договорами. 

Кількісні показники утворення відходів, тонн 

 
 

Витрати на вивезення відходів, тонн 

Період Відходи 4 класу 
Відходи 1, 2 та 3 класів, 

небезпечні для подальшої 
утилізації 

2019 рік 232,84 6,66 

2020 рік 322,02 2,60 
 

Період 1 клас 
небезпеки 

2 клас 
небезпеки 

3 клас 
небезпеки 

4 клас 
небезпеки 

ПЗУВ 
Показник 
загального 
утворення 

відходів 

ППУВ 

Показник 
питомого 
утворення 

відходів 

2019 рік 0,000 0,670 0,107 844,094 1184,444 0,012 

2020 рік 0,000 0,326 0,458 1190,970 1376,870 0,016 
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В 2020 році витрати на вивезення відходів 4 класу небезпеки збільшились у зв’язку із 
збільшенням загального обсягу утворення відходів. Крім цього, підприємство  
реалізацію відходів ІІІ категорії (олійних культур) приватним підприємцям регіону на 
умовах самовивозу для використання в якості складового компоненту при 
виготовленні паливних брикетів  здійснило не в повному обсязі тому що, в умовах 
карантину підприємства приватних підприємців частково не працюють. Зменшення 
витрат на передачу відходів 1, 2 та 3 класів небезпеки ліцензованим підприємствам 
для подальшої утилізації, відбулося за рахунок зменшення загального обсягу 
утворення відходів протягом 2020 року. 

ТОВ «Старобільський елеватор» складає статистичну звітність за формами                     
1-екологічні витрати та 1-відходи і сплачує екологічний податок за розміщення 
відходів у спеціально відведених для цього місцях . 

Сплата екологічних платежів, тис. грн 

Період 
Викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих 
речовин 

Розміщення відходів у 
спеціально відведених 

місцях 

2019 рік 13,7 33,7 

2020 рік 7,8 52,2 

 

Зменшення плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
технологічних процесів в порівнянні з 2019 роком відбулося за рахунок зменшення 
робіт по процесу сушіння  сировини, та за рахунок  закриття підсобного господарства, 
тоді як збільшення плати за розміщення відходів у спеціально відведених місцях 
відбулось в результаті збільшення загального обсягу утворення відходів на 
підприємстві протягом року. 

Водогосподарська діяльність здійснюється на підставі дозволу на 
спецводокористування, отриманому в серпні 2018 року, із забором води для 
виробничих (технологічних) потреб із свердловини, розташованої на території 
підприємства. Водозабір для забезпечення питних, санітарно-гігієнічних та 
виробничих потреб здійснюється згідно договору з водопровідних мереж РКП 
«Старобільськвода». 

ТОВ «Старобільський елеватор» сплачує рентну плату за користування надрами для 
видобування корисних копалин і за спеціальне використання води та складає 
статистичну звітність за формами 2-ТП (водогосп) та 7-ГР (підземні води). 

Водокористування та водовідведення, тис. м3 

 

Період 
Отримано 

води  
Всього 

Власна 
свердловина 

Комунальне 
підприємство 

Водо-
відведення 

Всього 

Вигрібні 
ями на 

території 

Комунальне 
підприємство 

2019 рік 0,000 0,670 0,107 844,094 1184,444 0,012 

2020 рік 0,000 0,326 0,458 1190,970 1376,870 0,016 

 
Зменшення кількості використаної та відведеної води від районного комунального 
підприємства «Старобільськвода» в порівняння з 2019 роком відбулося за рахунок 
продажу нерухомого майна, а саме «Спорткомплексу» . 
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5. Соціальні аспекти та кадрова політика 
 

 

 

Характеристика персоналу 
ТОВ «Старобільський елеватор» є соціально-відповідальною компанією. 
Підприємство відповідально ставиться до виконання своїх зобов’язань, як 
роботодавця. Окрім своєчасної виплати заробітної плати, надання основних щорічних 
відпусток, збереження заробітної плати на час виконання працівниками та інших 
гарантій трудового законодавства, ТОВ «Старобільський елеватор»  проводить 
періодичні атестації робочих місць за умовами праці, що дозволяє надавати 
працівникам  додаткові виплати, додаткові відпустки та підтверджувати пільговий 
стаж для призначення пенсій. Загальна сума витрат на оплату праці та соціальне 
забезпечення персоналу у 2020 році склала 30 395,4 тис. грн, що на 7,6% менше ніж у 
2019 році за рахунок зменшення обсягу прийнятого на відповідальне зберігання 
сільськогосподарської продукції на 47,5 тис. тонн. У 2020 році середньомісячна 
заробітна плата по підприємству  склала 10 661,00 гривень на місяць. 
 
 

Витрати ТОВ “Старобільський елеватор” на оплату праці та соціальне забезпечення 
працівників, тис. грн 

            Одноразова допомога                                                                                     Оплата праці 
               при виході на пенсію                                                                                                           17 561,6 
                             216,5                                                                                                                             57,8% 
                              0.7% 
      
              Матеріальні 
             допомоги  
                728,4 
                 2,4% 
 

 
 
  Преміювання до свят 
      та ювілейних дат 
               845,9 
               2,8% 
 
 
           Інші соціальні 
      допомоги та виплати 
             11 043,0 
               36,3% 

 
Облікова чисельність станом на 01 січня 2021 року складає в цілому по товариству 240 
працівників. У порівнянні з минулим роком середньооблікова чисельність зменшилась 
на 18 працівників. На період масового приймання сільськогосподарської продукції, для 
організації робіт в чотири зміни підприємством залучаються тимчасові робітники. 
Облікова чисельність ІТР і службовців – 70 працівників, з них 38 жінок, у тому числі 
мають повну вищу освіту 40 працівників, неповну вищу освіту – 30 працівників. За 
звітний період прийнято 54 працівника, у тому числі тимчасово на період заготівлі 
урожаю 2020 року 18 працівників. Звільнено 61 працівник. Навчаються без відриву від 
виробництва у вищих навчальних закладах 7 працівників. Надання щорічних відпусток 
здійснюється по затвердженому графіку.  
 

 Облікова чисельність ІТР та службовців                      Освіта ІТР та службовців 
 
                                                                          Чоловіки                                                                                     Вища освіта 

                                                                                     32                                                                                                     40  
                                                                                46%                                                                                                   57% 
 
 
                    
                   70                                            70 
               чоловік                                  чоловік 
 
 
 
                                                                                   Середня 
Жінки                                                                                  спеціальна  
  38                                                                                               30                                                      
 54%                                                                                            43% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 395,4 
тис. грн 
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Охорона праці та безпека на виробництві 
Товариство дотримується чіткої системи управління безпеки та охорони праці 
відповідно до річного плану управління охороною праці, промисловою безпекою що 
розроблений провідним інженером з охорони праці та затверджений директором 
підприємства, а також у відповідності до Комплексних заходів щодо досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам у ТОВ «Старобільський 
елеватор» на 2020 рік. 
 

У ТОВ «Старобільський елеватор» затверджено та діє Положення про Систему 
управління охороною праці (СУОП), Положення про службу охорони праці, 
Положення про комісію з питань охорони праці, Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Положення про порядок 
оформлення й видачі наряду-допуску на провадження робіт із підвищеною 
небезпекою, Положення про добровільну пожежну дружину (команду) ТОВ 
«Старобільський елеватор» та інші положення.  
 

У Товаристві діє політика щодо заборони вживання на виробництві наркотиків і 
алкоголю, порушення якої не було зафіксовано у 2020 році. 
Наказами призначено відповідальних з питань охорони праці по підприємству в 
цілому та по структурним підрозділам. 
На усіх ланках триступеневого контролю постійно здійснюється контроль за станом 
ОП згідно з внутрішніми розпорядчими документами та нормативними актами, 
чинним законодавством та політикою підприємства, ведеться робота з адаптації СУОП 
підприємства до стандартів ISO 9000/ OHSAS 18001.( ISO 45001) та ISO 14001.  
Постійно здійснюється оцінка ризиків та управління ризиками в охороні праці, 
промисловій безпеці. 
 

У 2020 році було виконано ряд заходів, направлених на підвищення рівня безпеки 
праці та обізнаності щодо правил безпеки працівників, які діють в ТОВ та Державі.  
Було проведено навчальні семінари та навчання працівників з таких напрямків: 
Загальні питання з охорони праці. 

• правила будови та безпечної експлуатації  ліфтів; 

• правила систем газопостачання; 

• правила експлуатації під час експлуатації вантажопідіймальних кранів та 
відповідного обладнання; 

• правила охорони праці під час виконання робіт на висоті; 

• правила охорони праці під час виконання робіт з інструментами та пристроями; 

• правила технічної експлуатації стаціонарних, контейнерних та пересувних 
автозаправних станцій; 

• виконання робіт з підвищеною небезпекою. 
 

Усі заходи мають на меті створити безпечні умови праці та виконання робіт.  
Кожен працівник відповідає за безпеку власну і своїх колег в процесі виконання будь- 
яких робіт чи під час перебування на території підприємства та керується слоганом 
«Безпека починається з мене і закінчується мною.»    
          

Безпека і здоров'я працівників є пріоритетним завданням керівництва Товариства.  
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6. Перспективи розвитку

Розвиток Товариства в значній мірі залежить від зовнішнього середовища, в якому за 
останні роки відбулися суттєві зрушення, розвиток нових технологій, виробничих, 
інформаційних і комунікаційних. Стратегічними пріоритетами підприємства є 
забезпечення фінансової та операційної стабільності. Для забезпечення конкуренто 
спроможності, підприємство ТОВ «Старобільський елеватор» щорічно модернізує свої 
виробничі потужності, виконує реконструкцію нижніх галерей складів підлогового 
зберігання для підвищення продуктивності не менше ніж 100 тонн на годину. Для 
зменшення витрат на тонну продукції модернізації підлягають технологічні лінії руху 
зерна, ділянки відвантаження на автомобільний транспорт, проводяться заходи щодо 
функціонування системи НАССР, яка ідентифікує, оцінює та контролює фактори 
безпечності харчових продуктів. У 2021 році планується провести модернізацію 
аспіраційних мереж підприємства на суму 300 тис. грн, для підвищення рівня 
пожежної та техногенної безпеки підприємства заплановано модернізацію ділянки 
зовнішнього протипожежного водогону на суму 1,5 млн грн, обладнання складів 
підлогового зберігання зерна новітньою протипожежною сигналізацією на суму 2,3 
млн грн. 

Для підвищення продуктивності та зниження ризиків пожежовибухонебезпеки 
виробництва заплановано часткова заміна стрічкових транспортерів на ланцюгові 
закритого типу. 
Планується ремонт асфальтобетонного покриття підприємства загальною площею  
3 тис. м2 на 3,5 млн грн. 
Постійний контроль виробничо-технологічних чинників та аналіз фінансово-
економічних показників діяльності Товариства дозволяють визначити напрямки 
вдосконалення існуючих процесів. 

Директор 
ТОВ «Старобільський елеватор»             Крутько Є.М. 
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