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В дипломному проекті розглянуто реконструкцію СТО легкових автомобілів 

«Автоцентр  Кременчук-2012»,  яка  розташована  на  вулиці  Київській  75  у  м. 

Кременчук, з метою підвищення якості робіт з ТО і ремонту легкових автомобілів.

В розділі «Техніко-економічна характеристика» описується історія розвитку 

і загальні відомості про СТО «Автоцентр Кременчук-2012».

В розділі  «Технологічний розрахунок»  визначаються  вихідні  дані,  обсяги 

робіт, розрахунок числа постів, визначається потужність СТО.

В  розділі  «Характеристика  адміністративних  та  виробничих  приміщень» 

проводиться характеристика виробничого та адміністративного корпусу, а також 

розглядається генплан.

В  розділі  «Характеристика  організації  роботи  на  СТО»  розглядається 

структура підприємства, система управління і організація роботи на СТО.

В розділі «Конструктивна частина» розглядається призначення конструкції, 

огляд  існуючих  аналогів  конструкції,  побудова  и  робота  перекидачу,  а  також 

розрахунок редуктора.

В розділі «Охорона праці і безпека в надзвичайних ситуаціях» розглянута 

організація охорони праці і техніка безпеки на СТО, а також пожежна безпека.

В  розділі  «Економічний  розрахунок»  розглянуті  капітальні  вкладення  в 

реконструкцію  СТО,  розрахунок  витрат,  амортизаційні  відчислення,  загально 

господарчі витрати, визначається період окупності вкладених коштів.

Ключові  слова:  технічне  обслуговування,  поточний  ремонт,  трудоємкість 

робіт, генеральний план, виробничий корпус, виробнича дільниця, прибуток.
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