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факторы: положительные факторы (чрезмерное уплотнение 

почвы,растительные остатки, система защиты растений, затраты на 

пестициды), отрицательные факторы(увеличение почвенного плодородия, 

экономия минеральных удобрений, влагосбережение, возвращение 

почвенной биоты, уменьшение загрязнения окружающей среды).  
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Ефективність використання автотранспортних засобів залежить 

від досконалості організації транспортного процесу і властивостей 

автомобілів зберігати в певних межах значення параметрів, що 

характеризують їх здатність виконувати необхідні функції. У процесі 

експлуатації автомобіля його функціональні властивості поступово 

погіршуються внаслідок зношування, корозії, пошкодження деталей , 

втоми матеріалу, з якого вони виготовлені та ін. В автомобілі з’являються 

різні несправності, які знижують ефективність його використання. Для 

попередження появи дефектів і своєчасного їх усунення автомобіль 

піддають технічному обслуговуванню (ТО) і ремонту. 

Ринокобладнаннядляавтосервісівзростає з кожнимроком –

з’являється все більшесучасногопрофесійного обладнання, виробники 

пропонуютьнові лінійкигаражногообладнання. У європейськихкраїнах, у 

томучислі і в Росії, безперервно зростаєяк попитнапослуги автосервісу, 

такіконкуренція на ринкупідприємствавтосервісу.Клієнтистанцій 

технічного обслуговуванняСТОпред’являють всебільше вимогдо рівня 

обслуговування, до якостінадаваних послуг.Бажанняклієнта– закон, і 

сучасні автосервісизмушенімодернізувати обладнанняі 

розширюватиспектрпослуг [1]. 

http://ppagromarket.com/stati/item/85-texnologii-vozdelyvaniya-selskoxozyajstvennyx-kultur.html
http://ppagromarket.com/stati/item/85-texnologii-vozdelyvaniya-selskoxozyajstvennyx-kultur.html
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Вибірвеликий:ринок устаткуваннядляавтосервісівзростає з 

кожнимроком -з’являється все більшесучасногопрофесійного обладнання, 

виробники пропонуютьнові лінійкигаражногообладнання. Але Вам 

необхідно забезпечити стабільнийприбутокнезалежно від сезону, а, отже, 

важливо вибратитаке 

обладнаннядляСТО(станціїтехнічногообслуговування), 

якепривернепостійних клієнтівввашавтосервіс. Тому треба, як кажуть 

«тримати руку на пульсі», постійно слідкувати за появою нового 

обладнання та проводити своєчасну модернізацію та автоматизацію 

систем станцій технічного обслуговування. Для здійснення цих заходів 

необхідно мати кваліфікований персонал, який здатен, або самотужки 

проводити модернізацію обладнання СТО, або залучати до цієї справи 

фахівців.   
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http://www.ecologic.su/main.asp. 
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Транспорт – одна з найважливіших галузей господарства, що виконує 

функцію своєрідної кровоносної системи в складному організмі країни. 

Він не тільки забезпечує потреби господарства і населення в 

перевезеннях, але разом з містами утворює «каркас» території, є 

найбільшою складовою частиною інфраструктури, служить матеріально-

технічною базою формування і розвитку територіального поділу праці, 

справляє істотний вплив на динамічність і ефективність соціально-

економічного розвитку окремих регіонів і країни в цілому.  

Значення автомобільної промисловості та перспективи її розвитку 

визначаються тим, яке місце займає автотранспорт в транспортно-

енергетичній інфраструктурі, і його загальною роллю в національній 

економіці тієї чи іншої країни.  

Країни-лідери автомобілебудування займають перші позиції й у 

світовій економіці; автомобільна галузь прямим чином впливає на 

http://www.ecologic.su/main.asp
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