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ВСТУП 

 

В ході реформ, проведених в сільському господарстві, відбулося різке 

зниження кількості всіх видів техніки в зв’язку з відсутністю можливості у гос-

подарств обновлювати машинно-тракторний парк. Недостатність машин і їх 

простої за технічними причинами обумовлені як старінням сільськогосподарсь-

кої техніки, так і нездатністю попередньої системи технічного сервісу повністю 

адаптуватися до нових економічних умов. Різко збільшилися витрати на забез-

печення працездатності машинно-тракторного парку, що пов’язано з підвищен-

ням цін на паливо-мастильні матеріали, машини та запасні частини до них, 

проведенням технічного обслуговування і ремонту. В результаті навантаження 

на техніку з кожним роком збільшується, а наробіток на відмову зменшується. 

Зниження працездатності машин веде до порушення агротехнічних строків і, 

отже, до втрати врожаю. 

В цих умовах необхідна чітка державна політика з організації сучасного 

технічного обслуговування в АПК. Організація технічного сервісу в нових еко-

номічних умовах потребує наукового підходу і нових форм, які забезпечують 

ефективне використання наявної матеріально-технічної бази сільськогосподар-

ських виробників. Одним з головних умов відновлення нормального рівня ви-

робництва і виходу з економічної кризи являється створення ефективно діючої 

планово-попереджувальної системи технічного обслуговування і формування 

державної політики в цьому напряму [1,2,4,5]. 

Важливіша складова частина технічного сервісу – організація ремонту те-

хніки на існуючої ремонтно-обслуговуючій базі.  

Ремонтно-обслуговуюча база, це центральні ремонті майстерні, пункти 

технічного обслуговування тракторів, гаражі-профілакторії, які мають ефектив-

но працювати. 

Для ефективного використання ремонтно-обслуговуючої бази, необхідно 

створювати такі умови, при яких  ремонт окремих вузлів і агрегатів сільського-

сподарської техніки повинен бути прибутковим. 
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Для рішення цього питання необхідні сучасні технології і сучасна органі-

зація ремонтних робіт, яка спрямована на ефективне використання кожного 

трактора або автомобіля. 

Перевага ремонту сільськогосподарської техніки в ремонтних майстернях 

спрямована на зменшення витрат при ремонті. 

Таким чином, використання ремонтно-обслуговуючої бази першого рівня, 

набуває в останній час необхідну актуальність. 

Вирішення цього питання дозволяє ефективно використовувати створені ра-

ніше виробничі фонди, зменшувати витрати на сільськогосподарську проду-

кцію, а взагалі збільшувати прибуток сільськогосподарських підприємств.  
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1. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ 

СІЛЬГОСПМАШИН В ПІДПРИЄМСТВІ 

 

1.1 Загальна характеристика підприємства 

 

ТОВ «ЮЛЕНА» є підприємством, яке займається виробництвом різно-

манітної сільськогосподарської продукції.  

Товариство знаходиться в селищі міського типу Михайлівка. До 2021 

року Михайлівського району.  

На даний час  підпорядковане Васильївському району.  

ТОВ має 3500 га землі. Напрямок діяльності господарства – зернове. 

Для виконання виробничих процесів існує матеріально-технічна база, 

основними об'єктами якої є два зернового тока, склади, майстерня, автогараж, 

АЗС,  ПТО. 

Склад машинно-тракторного парку кооперативу наведений у  таблиці 

1.1. 

 

1.2 Характеристика ремонтно-обслуговуючої бази  

 

Пункт технічного обслуговування на 40 тракторів для проведення діаг-

ностування, ТО-1, ТО-2 тракторів, автогараж на 60 автомобілів – для зберігання 

та обслуговування (ТО-1, ТО-2) автомобілів. 

 Їх діяльність кооперується з роботою ремонтної майстерні. 

майстерня призначена для виконання поточного ремонту та технічного 

обслуговування тракторів, комбайнів, автомобілів, сільськогосподарських ма-

шин. 

Штат працівників ремонтної майстерні за професіями наступний: заві-

дуючий майстернею, один моторист, два слюсаря-ремонтника, два токаря, один 

зварювальник, один мідник-вулканізатор. Таким чином, загалом в майстерні 

працює 8 робітників, з них – 7 виробничих. 
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Таблиця 1.1 – Склад машинно-тракторного парку ТОВ «ЮЛЕНА» 

Найменування і марка машини Кількість 

машин, шт. 

Середньорічний пла-

новий наробіток,  

Трактори:  у.е.га 

Джон Дир 6920 1 3600 

Т-150; ХТЗ-181 2 3200 

Т-150К; ХТЗ-17221 2 3400 

Джон Дир 8310 1 2500 

Джон Дир 7430 2 2400 

МТЗ-80 4 1750 

МТЗ-82;  

Беларус-952 
2 1800 

ЮМЗ-6Л 4 1600 

Т-40 2 1000 

Т-25 1 800 

Т-16 1 700 

Комбайни:  фіз.га 

Джон Дир 2266 Екстра 1 400 

ДОН-1500 1 300 

VECTOR-410 1 350 

CLAAS MEGA350 1 350 

Автомобілі:  т.км 

Газ-53А 4 30 

Зил-130;  Зил-433110 4 40 

Зил-СААЗ-3501 1 45 

Зил-ММЗ-555 1 45 

Камаз-5320;Камаз-5460 2 50 

Уаз-469 1 40 

ВАЗ-2109 1 40 

Сільськогосподарські машини:   

Плуги 8 - 

Лущильники 5 - 

Борони дискові 4 - 

Борони зубові 110 - 

Катки 8 - 

Зчіпки 5 - 

Культиватори 16 - 

Сівалки 18 - 

Оприскувачі 2 - 

Косарки 4 - 

Жниварки 4 - 

Причепи 10 - 
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Майстерня має такі виробничі дільниці: пункт технічного обслугову-

вання, обкатки двигунів, мідницько-вулканізаційна, ремонту паливної та гідро-

апаратури, токарна, слюсарна, ремонту електрообладнання, зварювальна-

ковальська. Поруч з майстернею розташований забетонований майданчик для 

зовнішнього очищення машин водою. 

Основне технологічне обладнання майстерні наводиться в  таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 – Відомість основного технологічного обладнання майстерні 

Найменування обладнання Модель, марка Кількість, 

шт. 

1. Верстат токарний 1К62 2 

 2. Верстат фрезерний 67611 2 

 3. Верстат заточний 3Б634 1 

 4. Верстат радіально-свердлильний 2ПП-53 1 

 5. Точильний апарат ТА-255 2 

6. Стенд ОПР-989 1 

7. Стенд для регулювання паливної  

      апаратури 

КИ-921М 1 

8. Горно ковальське 2275П 1 

9. Ковадло 1210 1 

10. Вулканізатор ОШ-8939 1 

11. Ванна для миття вузлів та деталей ОМ3116 1 

12. Прес гідравлічний ОКС-1671 1 

 

 

1.3 Характеристика існуючої технології ремонту 

 

Після зовнішнього очищення машина спрямовується на ремонтно-

монтажну дільницю майстерні, де виконується попередня оцінка технічного 

стану основних агрегатів та систем машини. Внаслідок відсутності діагностич-

них приладів та обладнання висновок про стан агрегатів робиться на підставі 

інформації, отриманої від механізатора та після обстеження. Агрегати, які пот-

ребують ремонту, демонтуються і потім розбираються на вузли. В залежності 

від складності робіт визначається можливість ремонту деталей агрегату в майс-

терні власними силами. Якщо базові деталі для подальшої експлуатації не при-

датні для подальшої експлуатації, то виконується їх заміна на нові, після чого 
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агрегат складається та встановлюється на машину. У випадку неможливості 

ремонту агрегату в умовах майстерні його спрямовують на інші ремонтні підп-

риємства, наприклад, гідророзподільники, паливні насоси, турбокомпресори, 

коробки передач тощо. В Майстерні також не ремонтуються такі деталі, як ко-

лінчасті вали, розподільні вали, блоки циліндрів автомобілів тому, що не виста-

чає відповідного верстатного обладнання. 

Складену машину регулюють та перевіряють усі агрегати та системи на 

сумісну роботу. Після чого її передають в експлуатацію, де вона і проходить 

обкатку, а потім вводиться в нормальну експлуатацію. 

 

1.4  Висновки та задачі проекту 

 

Виходячи з технології та організації ремонту машин в майстерні господар-

ства зроблені наступні висновки: 

- відсутнє планування при організації ремонту машин, не визначаються 

можливості  обсягу ремонтних робіт та строки їх виконання; 

- відсутні операції технологічного процесу ремонту машин, як очищення 

об'єктів, їх діагностування, фарбування; 

- операції технологічного процесу значно спрощені; 

- дільниці, які є в майстерні, не дозволяють реалізувати технологічний 

процес поточного ремонту машин у повному обсязі; 

- не дуже удосконалені організації ремонту тракторів господарства у зв'я-

зку з кількісним зменшенням в обсягах та видах ремонтних робіт. 

Виходячи з цих висновків визначені наступні задачі проекту: 

- удосконалити технологічний процес ремонту сільгоспмашин; 

- визначити організаційні рішення по виконанню ремонтно-

обслуговуючих діянь: встановити їх обсяг за місцем та часом виконан-

ня. 
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 2  ПЛАНУВАННЯ  РОБІТ З  РЕМОНТУ  СІЛЬГОСПМАШИН   

 

           2.1 Планування потреби машин в ремонтно-обслуговуючих діях 

 

Відповідно до чинних положень, необхідність машин у ремонтних діян-

нях встановлюється окремо для нових машин (які раніше не ремонтувалися) за 

нормативами доремонтного наробітку і для раніше ремонтованих по нормати-

вах післяремонтного наробітку.   

Розрахунки потреби машин у ремонтно-обслуговуючих діяннях прово-

дять по кожному виду і марці машин відповідно до їхньої наявності, річному 

плановому наробітку, нормативів періодичності ТО і міжремонтного наробітку.  

У проекті розраховуємо кількість усіх видів ремонтів і технічних обслу-

говувань, передбачених системою технічного обслуговування і ремонту машин, 

прийнятою в сільському господарстві. 

Для комбайнів кількість капітальних ремонтів визначається за форму-

лою (2.1) [6]: 

 

кр
M

n
р

W

кр
N


 , (2.1) 

  

де  Wр –  середньорічний плановий наробіток для машин даної марки,  

n –  число машин даної марки, шт.; 

Mi – норматив наробітку ремонту і технічного обслуговування згідно 

структури РОБ, фіз. га, наробіток до поточного ремонту складає 1/3 

наробітку до капітального ремонту. 

 

Кількість поточних ремонтів комбайнів, Nпр, шт.: 

Nпр = n – Nкр, (2.2) 
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Кількість ремонтів простих сільськогосподарських машин приймається 

рівною їх наявності. 

На підставі даних таблиці 1.1 та формул 2.1...2.2 проведені розрахунки з 

використанням ПЄОМ. Результати розрахунків зведемо в таблицю 2.1. 

Таблиця 2.1 – Кількість ремонтно-обслуговуючих діянь сільгоспмашин  

Найменування і 

марка 

Кількість 

машин, шт. 

Планова кількість ремонтів і ТО, шт. 

КР ПР ТО-3 ТО-2 ТО-1 СТО 

Джон Дир 2266 

Екстра 3 0 3 - - - - 

Дон-1500 1 0 1 - - - - 

VECTOR 1 0 1 - - - - 

CLAAS 1 0 1 - - - - 

Плуги 8 - 8 - - - - 

Лущильники 5 - 5 - - - - 

Борони дис. 4 - 4 - - - - 

Борони зуб. 110 - 110 - - - - 

Катки 8 - 8 - - - - 

Зцепки 5 - 5 - - - - 

Культіватори 16 - 16 - - - - 

Сівалки 18 - 18 - - - - 

Оприскувачі 2 - 2 - - - - 

Косарки 4 - 4 - - - - 

Жниварки 4 - 4 - - - - 

Причепи 10 - 10 - - - - 

 

 

2.2 Обґрунтування виробничої програми 

 

Для обґрунтування річної виробничої програми розраховані ремонтно-

обслуговуючі роботи розподіляємо за місцем їх проведення. 

 При вирішенні даного завдання належить брати до уваги рівень спеціалі-

зації ремонтних підприємств регіону, а також наявність у господарстві пунктів 
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технічного обслуговування (ПТО), їх забезпеченість ремонтно-технологічним 

обладнанням і т.п. 

Як показує практика, доцільний такий розподіл робіт: 

I) капітальні ремонти комбайнів і їх агрегатів виконують, як правило, на 

спеціалізованих ремонтних підприємствах, але в окремих випадках вони мо-

жуть проводитись в майстернях господарств на базі готових агрегатів і вузлів; 

2) поточний ремонт сільгоспмашин виконують у ЦРМ господарства. 

Трудомісткість ремонтів комбайнів, сільгоспмашин, Tc, люд.·год., визна-

чається за формулою[6]: 

Tc = Ti ·Ni, (2.3) 

де  Ni – кількість ремонтів, шт.; 

 Ti – нормативна чи розрахункова трудомісткість одного ремонту, 

люд.·год. 

Для усіх видів ремонтно-обслуговуючих робіт сільгоспмашин трудоміст-

кість Ті приймається по нормативах.  

Прийняту програму ремонту сільгоспмашин в майстерні заносимо в таб-

лицю 2.2. 

Таблиця 2.2 – Виробнича програма ремонту сільгоспмашин в майстерні 

Вид робіт 
Марка  

машини 

Вид 

ремо-

нту 

Кіл. 

рем. 

ТО 

Трудомісткість   

робіт, люд.-год. 

один сумарне 

1 2 3 4 5 6 

Ремонт комбайнів 

Джон Дир 2266 

Екстра П.Р. 3 450 1350 

  Дон-1500 П.Р. 1 350 350 

  VECTOR П.Р. 1 400 400 

  CLAAS П.Р. 1 400 400 

Разом по комбайнам         

2500 

 

Ремонт сільгоспмашин Плуги П.Р. 8 30 240 

  Лущильники П.Р. 5 45 225 

  Борони дис. П.Р. 4 45 180 



 
 

                      31ТСК.009.000000ПЗ 
      17 

Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 5 6 

  

  

  

  

  

  

  

Борони зуб. П.Р. 110 4 440 

Катки П.Р. 8 20 160 

Зцепки П.Р. 5 28 140 

Культіватори П.Р. 16 45 720 

Сівалки П.Р. 18 75 1350 

Оприскувачі П.Р. 2 50 100 

Косарки П.Р. 4 38 152 

Жниварки П.Р. 4 85 340 

Причепи П.Р. 10 85 850 

Разом по сільгоспмаши-

нам 
        

4930 

 

Разом по майстерні         20268 
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3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ СІЛЬГОСПМАШИН В  

МАЙСТЕРНІ   

 

3.1  Визначення трудомісткості по технологічним видам робіт 

 

Для організації роботи майстерні, визначення кількості робітників по 

професіях, завантаження обладнання і т.п. необхідно знати трудомісткість по 

видам робіт. 

Для ремонтних майстерних господарств трудомісткість по видам робіт 

можна визначити виходячи з накопиченого досвіду по орієнтованому розподілу 

трудомісткості по видам робіт[6]. Результати розподілу трудомісткості по ви-

дам робіт необхідно представити в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Розподіл трудомісткості по технологічним видам робіт 
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3.2 Склад і чисельність працюючих майстерні, зайнятих на ремонті сіль-

госпмашин 

 

Склад виробничих робітників майстерні, зайнятих на ремонті сільгосп-

машин,  встановлюється на підставі номенклатури робіт майстерні і прийнятої 

технології ремонту. 

Кількість робітників по кожному виду робіт Рі, люд., визначається, ви-

ходячи із трудомісткості цих робіт (таблицю 3.1.) і фонду часу[6].  

 

К.р.дФ

Т
іР 
 , 

(3.1) 

 

де  Т - трудомісткість робіт даного виду, люд.-год.; 

Фдр - дійсний фонд часу робітника, год.; 

К - планований коефіцієнт перевиконання норм виробітку, 

К = 1,05…1,15 

Користуючись рекомендаціями ГОСНІТІ по номенклатурі робочих місць 

ЦРМ, треба визначимо необхідну чисельність робітників по професіях і резуль-

тати зведемо в таблицю 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Кількість виробничих робітників, зайнятих на ремонті сільгосп-

машин  

Найменування 

роботи 

Трудомісткість, 

люд.-год. 

Річний 

фонд 

часу, 

год. 

Число робітників, 

люд 
Завантаження 

робітника, % 

 Розрах. Прийняте 

1 2 3 4 5 6 

Дефектування 372 1681 0,2 0 0 

Слюсарні 4781 1681 2,8 3 93 

Верстатні 842 1641 0,5 1 50 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 6 

Зварювальні 693 1407 0,5 1 50 

Ковальські 519 1407 0,4 1 40 

Мідницькі 75 1407 0,05 0 0 

Малярні 149 1641 0,09 0 0 

Разом 7430     6  

 

Розрахунок виробничих робітників, зайнятих на ремонті сільгоспмашин, 

показує не повну завантаженість цих робітників. Організація ремонту в майсте-

рні передбачає, що ці виконавці будуть задіяні на ремонті тракторів та автомо-

білів до повної їх завантаженості.  

 

 

3.3 Загальний технологічний  процес ремонту машин 

 

Технологічний процес, що проектується складається з таких основних 

груп операцій: приймання агрегату, очистки деталей, дефектування, комплек-

тація, складання агрегату, обкатка та випробування агрегату, фарбування, вида-

ча агрегату з ремонту[3,4,5].. 

Приймальна операція призначена для перевірки комплектності об'єкта 

ремонту та оформлення необхідних документів. 

Очищення агрегату призначене для видалення із зовнішньої поверхні те-

хнологічних забруднень. 

Розбиральні операції призначені для демонтажу окремих деталей з вузла 

або агрегату. 

Операція по очищенню деталей призначена для видалення з внутрішніх 

та зовнішніх поверхонь експлуатаційних забруднень. 

Дефектування призначена для визначення технічного стану деталей під 

час надходження їх у ремонт. 
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Комплектація призначена для підготовки деталей до складання. 

Складання призначене для надання об'єкту ремонту, стану повної ком-

плектності. 

Операція обкатки призначена для покращення процесу припрацювання 

деталей, а випробування призначене для перевірки якості ремонту, складеного 

об'єкту. 

Фарбування призначене для нанесення на поверхню агрегату, вузла захи-

сного покриття, а також для забезпечення вимог технічної естетики. 

Видача агрегату з ремонту призначена для передачі відремонтованого аг-

регату у роботу для подальшої експлуатації. 

Послідовність виконання операцій прийнятого процесу ремонту і їх зміст.  

Приймання агрегату в ремонт. Під час приймання у ремонт агрегату пе-

ревіряють його комплектність, рівень очищення та наявність відповідних доку-

ментів. 

Очищення агрегату. Агрегат очищують від технічного забруднення, якщо 

таке присутнє. 

Розбирання. При розробці з базового агрегату демонтують решту деталей 

за допомогою ключів та знімачів.  

Розбирання, як і складання, проводять у послідовності, яку передбачає 

технологічний процес розбирання або складання. 

Очищення деталей. Агрегат, що розібраний на деталі, очищується у мий-

них машинах або ваннах мийними розчинами, які відповідають певному виду 

забруднень. 

Дефектування. Полягає у визначені технічного стану деталей за їхніми 

розмірами, цілісністю та іншими ознаками. При дефектування деталі поділяють 

на такі групи: придатні для подальшої експлуатації; деталі, що потребують ре-

монту; не придатні до ремонту та експлуатації. 
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 6  ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ 

 

         6.1  Визначення додаткових капітальних вкладень на підготовку майстерні 

 

При визначенні додаткових капітальних вкладень на підготовку майстерні 

розраховуються вкладення на реконструкцію та розширення ремонтного підп-

риємства за формулою [6]: 

 

                                                                (6.1) 

  

        де Убр, Уум – норматив укрупнений , відповідно – на будівельні роботи 

              Убр = 26300 грн/ ум.рем., та монтажні,Уум = 10250 грн./ ум.рем. [6]; 

             ΔNум     –  обсяг підвищення річної програми підприємства в ум.рем. 

 

                                                                                                                    (6.2) 

 

          де  Тпр  – трудомісткість робіт загальна, по ремонту сільськогосподарсь-

ких машин  по проекту, люд.-год., 

               Тпр  = 7430 люд.-год.; 

               Тісн – існуюча трудомісткість робіт по ремонту сільськогосподарських 

машин, люд.-год., 

               Тісн  = 2849  люд.-год. 
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6.2  Визначення собівартості ремонту соломотрясу комбайна ДОН - 1500 

 

Для майстерень сільськогосподарських підприємств визначається цехова 

собівартість ремонту ремонту соломотрясу комбайна ДОН - 1500 за формулою: 

 

                                                (6.8) 

 

             де Свир – повна заробітна плата виробничих робітників, зайнятих на ре    

монті  трактора, грн.; 

               Сзч - вартість запасних частин грн. (1000 грн.) [6];  

               Срм - вартість ремонтних матеріалів, грн. (900грн.) [6]; 

               Скооп – вартість агрегатів, що ремонтуються по кооперації на інших ре-

монт них підприємствах, грн. (0грн.); 

               Снв   -  Вартість загальновиробничих накладних витрат, грн.  

     

Повна заробітна плата виробничих працівників визначається за формулою :  

 

                       Свир = Сосн + Сдод + Свід ,                                                (6.9) 

        

              де  Сосн – основна заробітна плата виробничих працівників по ремонту 

соломотрясу , грн.; 

                    Сдод – додаткова заробітна плата робітників  поремонту соломотря-

су, грн.; 

                    Свід  -  відрахування від заробітної плати, грн. 

                                                                                   (6.10) 

 

              де Ті - трудомісткість ремонту соломотрясу, люд.год., Т  = 25  люд.год. 

                   Сгод – годинна ставка виконавця, грн, Сгод = 45 грн.                                            

  

                               

,нвкоопрмзчвирц СССССС 

,годіосн СТС 

.11254525 грнСосн 
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Додаткова заробітна плата приймається у розмірі 20% від повної: 

 

                           

 

       Відрахування від заробітної плати знаходяться за формулою: 

 

                                                                                                                 (6.11) 

                 де 0,25 – встановлені на Україні відсотки відрахувань  

 

                          

 

                          Свир = 1125 + 225+ 338 = 1688грн. 

 

Вартість загальновиробничих накладних витрат визначається : 

 

                                                                                                             (6.12) 

 

   

                                  

                     Сц =1688+ 1000 + 900 + 0 + 1125 = 4713грн.  

 

   6.3  Визначення економічної ефективності проектних рішень 

 

Визначається річна економія та строк окупності додаткових капіталовкла-

день,  які необхідні для визначення економічної ефективності проектних рішень 

Річна економія від впровадження проектних рішень визначається за фор-

мулою[6,9]: 
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            де Си – існуюча собівартість ремонту соломотрясу, грн. (6255 грн.); 

                Nпр -  програма робіт майстерні в приведених одиницях до трудоміст-

кісті ремонту соломотрясу, шт. [6,9] 

 

                                                                                                               (6.14) 

 

            де Тзаг – трудомісткість робіт майстерні з ремонту сільгоспмашин, люд.-

год.; 

                 Тпр -  трудомісткість поточного ремонту соломотрясу, люд.-год. 

 

              

                   Річна економія складає: 

 

                              

 

Строк окупності додаткових капіталовкладень визначається за формулою[6,9]: 

 

                                                                                                                    (6.15) 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Метою проекту була підготовка майстерні  товариства до технічного 

сервісу машинно-тракторного парку. Дана мета досягалася за рахунок реконс-

трукції , а саме через оновлення виробничо-технічної бази, а також вдоскона-

лення організації поточного ремонту комбайнів та сільськогосподарських ма-

шин в майстерні господарства. 

2. В результаті проведеної реконструкції майстерні підвищиться проду-

ктивність праці ремонтних робочих. Це, в свою чергу, призведе до зниження 

витрат на ремонт, збільшення коефіцієнту технічної готовності. А це, в свою 

чергу, призведе до збільшення прибутку господарства в цілому.  

    3. Виходячи зі складу машино тракторного парку, зокрема комбайнів та 

сільгоспмашин, і діючих нормативів визначений обсяг робіт з ремонту машин, 

виробнича програма майстерні при цьому склала 20268 люд.год., з них 7430 

люд. год. трудомісткість з ремонту комбайнів та сільгоспмашин. 

4. Підібрано технологічне обладнання для проведення поточного ремон-

ту сільгоспмашин. Зроблено проект нової дільниці з ремонту сільгоспмашин.  

5. Спроектовано кантувач двостояковий для ремонту габаритних  дета-

лей, зокрема соломотрясів. Кантувач розміщено на новій дільниці з ремонту 

сільгоспмашин. 

            6. В проекті розроблені заходи з охороні труда, зокрема проведені роз-

рахунки  блискавкозахисту майстерні. В проекті заплановано пункт миття ма-

шин, з замкнутим циклом водопостачання.  

            7. Результати економічної оцінки показали, що річна економія складе 

457974 грн., а капітальні вкладення окупляться за 0,5 роки.
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