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 Підвищення  ефективності  роботи  СТО  досягається,  у  першу  чергу, 

обґрунтованим  значенням  потужності  СТО  на  найближчий  період.  Це  надає 

можливість  ефективно  використовувати  обладнання,  кількість  і  склад  якого 

вибрано при реконструкції, за рахунок зменшення часу простою.

Виконано аналіз роботи СТО. Розглянуто основні показники його роботи. 

Дано обгрунтування і напрямів реконструкції.

Виконано  технологічний  розрахунок  трудомісткості  послуг  СТО, 

чисельності робітників, площі ділянок, зон і складських приміщень.

Проведена планування заданої дільниці, виробничого корпусу і СТО.

Для  електротехнічної  дільниці  було  розроблено  стенд  для  перевірки 

генераторів.

Ключові  слова:  річна  виробнича  програма  СТО,  реконструкція,  СТО, 

виробнича програма, планування, виробничий корпус, електротехнічна дільниця.
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