
1 Загальний розділ 

 

1.1 Характеристика господарства 

Господарство розташоване в ___ км на захід від обласного центру міста 

Кропивницький. 

 

Структура земельних угідь 

Таблиця 1.1 

Назва Площа % 

1   

2   

 

   Господарство займається виробництвом товарної сільськогосподарської 

продукції. Спеціалізація господарства: вирощування зернових та технічних 

культур………….. 

 

Структура посівних площ 

Таблиця 1.2 

Назва культури Площа, га Урожайність, 

ц/га 

Валовий збір, ц 

1    

2    

 

 

  В структурі посівних площ зернові та зернобобові займають 65%, технічні-

25%, пари-10%................. 

  Структура господарства складається з тракторної бригади, автопарку та 

зернотоку, а також з підсобного господарства в складі: млин, …………., 

господарство має ……га ріллі та виробничу базу: тракторну бригаду, 

ремонтну майстерню, автопарк, власне токове 

господарство…………………… 

 

 



Склад машино-тракторного парку 

Таблиця 1.3 

Назва машини Кількість Марка 

Автомобілі   

   

Комбайни   

   

Сівалки   

   

Плуги   

   

 

 

1.2 Характеристика ремонтно-обслуговуючої бази. 

Ремонтно-обслуговуюча база господарства включає машинний двір 

на якому розміщено: 

1 Майданчик для очищення і миття машин. 

2 Майданчики для зберігання причіпних сільськогосподарських машин. 

3 Навіс для зберігання складних машин. 

4 Майданчик для регулювання сільськогосподарських машин. 

5 Ремонтна майстерня. 

6 Майданчик для металобрухту. 

7 Пункт заправки паливно-мастильними матеріалами. 

 

1.3 Аналіз організації технічного обслуговування та ремонту машино-

тракторного парку. 

  Технічне обслуговування машино-тракторного парку здійснюється на рівні 

підрозділів за бригадно-індивідуальною формою організації технічного 

обслуговування, що передбачає виконання всіх робіт трактористами- 

машиністами, за якими ці машини закріплені. Лише при виконанні складних 

регулювальних та діагностичних операцій ім. допомагає бригадир тракторної 

бригади чи механік. 



  При виборі організації технічного обслуговування керуються такими 

правилами ЩТО агрегатів проводяться на місці стоянки машин або в польових 

умовах. 

   Періодичні технічні обслуговування проводять на дільниці технічного 

обслуговування і ремонту машин ремонтної майстерні. Облік роботи машин 

ведеться по літрах витраченого палива, який враховує наробіток кожної 

машини. Для автомобілів такою одиницею наробітку є кілометри пробігу. 

   Виконання ремонтних робіт сконцентровано в умовах ремонтної майстерні, 

обладнання  якої дає змогу виконувати поточні ремонти тракторів, 

автомобілів, а також сільськогосподарських машин. Складні ро боти пов’язані 

з ремонтом агрегатів проводяться на спеціалізованих підприємствах. 

 

1.4 Структура інженерно-технічної служби господарства. 

 

  Структура інженерно-технічної служби безпосередньо пов’язана з 

виробничою структурою технічних підрозділів господарства, що забезпечує 

використання машино-тракторного парку, його технічне обслуговування і 

ремонт. 

  Головний інженер очолює технічну службу. Завідуючий гаражем додатково 

виконує обов’язки по матеріально-технічному постачанню, забезпечує 

підприємство паливо-мастильними матеріалами. Бригадир тракторної бригади 

приймає участь в комплектуванні тракторних агрегатів, складає графік ТО і 

ремонтів, слідкує за виконанням операцій ТО. Погоджує графік ТО і ремонтів 

із завідуючим майстернею та головним інженером. 

Завідуючий майстерні додатково виконує обов’язки майстра-наладчика. 

 

1.5 Організація матеріально-технічного постачання. 

   Основним завданням матеріально-технічного постачання є своєчасне і 

безперебійне забезпечення майстерні запасними частинами, матеріалами, 

інструментами та різними видами енергії. Окрім того служба постачання 

організовує зберігання, своєчасну видачу і облік матеріальних цінностей. 

  Закупка запасних частин, матеріалів, інструменту здійснюється механіком по   

матеріально-технічному забезпеченню з дозволу директора підприємства. 

  Забезпечення машино-тракторного парку запасними частинами господарство 

здійснює через підприємства матеріально-технічного забезпечення «Агро-

Союз», «Агротехсервіс», «Агротехснаб», «Спецтехмаш», ВАТ 



«Сільгосптехніка», ВАТ «ELVORTI», завод «Гідросила». Всі ці організації 

розміщені в місті Кропивницький, але деякі філії цих підприємств є в 

районних центрах. Всі ці підприємства видають фіскальний чек по якому 

здійснюється попередня оплата запасних частин, матеріалів, паливо-

мастильних матеріалів. 

Потребу в поливо-мастильних матеріалах господарство задовольняє через 

підприємство …………….. 

 

 


