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Перевірками органів приватизації фіксуються конкретні приклади поліпшення
виробничого та фінансового стану приватизованих підприємств внаслідок успішної
реалізації власниками взятих зобов’язань. 

ПП «Авто-ВІС» у грудні 2007 року придбало виробничі приміщення обласного
комунального підприємства «Черкасиоблкомунсервіс» (договір купівлі-продажу від
28.12.07 № 7341). 

Приватне підприємство «Авто-ВІС» є юридичною особою з дня державної
реєстрації 4 березня 2003 року.

Підприємство діє згідно із Законами України: «Про підприємство в Україні», 
«Про підприємництво», «Про власність» та чинним статутом.

Місцезнаходження підприємства : 18008, м.Черкаси, вул. Крупської, буд. 52.
Підприємство засноване на власності фізичної особи і за організаційно-правовою
формою є приватним, має право наймання робочої сили, володіє відокремленим
майном, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням та рахунок в
установі банку.

Метою підприємства є формування ринкових відносин у сфері послуг з
ремонту та повірки КВПіА для споживачів теплової енергії, газу і води, а також
постійне підвищення продуктивності праці (покращення умов праці, ліквідація
фізичної праці, зростання доходів найманих працівників), удосконалення культури
виробництва, благоустрою побуту працівників, отримання прибутку.



ПП «Авто-ВІС» виконує послуги з ремонту і калібрування засобів
вимірювальної техніки (ЗВТ). Державну повірку відремонтованих приладів
проводить ДП «Черкасистандартметрологія» на базі підприємства «Авто-
ВІС» на атестованих робочих місцях.

На сьогодні атестовано 10 робочих місць (РМ), оснащених робочими
еталонами та робочими ЗВТ, які дають змогу здійснювати державну повірку
засобів вимірювальної техніки безпосередньо в лабораторіях підприємства, а
саме:
- повірки промислових лічильників газу роторних та турбінних;
- повірки водолічильників та витратомірів-лічильників;
- повірки теплолічильників та теплообчислювачів;
- повірки перетворювачів тиску, різниці тиску змінного перепаду з аналоговими
вихідними сигналами класів точності 0,25-1,5;

- повірки кисневих манометрів класів точності 1,0-4,0;
- повірки манометрів, вакуумметрів, мановакуумметрів, манометрів
електроконтактних, манометрів дистанційних самописних класів точності 0,6-4,0;

- повірки тягомірів, напоромірів та тягонапоромірів;
- повірки мілівольтметрів, логометрів, мостів та потенціометрів;
- повірки газоаналізаторів контролю викидів у повітря;
- повірки шахтних інтерферометрів.

Підприємство забезпечене необхідними нормативними документами, що
регламентують методики повірки, калібрування, ремонту ЗВТ.



Ринок збуту послуг охоплює всі райони Черкаської області
та сягає за її межі (Кіровоградська, Полтавська, Київська області).

ПП «Авто-ВІС» співпрацює з більш ніж 500 суб’єктами підприємницької
діяльності. За рік відремонтовано і повірено майже 5000 приладів. Вивчається
попит на послуги та рівень цін.

Підприємство з липня 2004 року орендувало майно черкаської обласної
комунальної власності, що знаходиться за адресою: вул. Крупської, 52  площею
195,2 м2 під лабораторію з ремонту і повірки контрольно-вимірювальної техніки.

Підприємством придбано в лютому 2005 року і змонтовано робочий еталон
об’єму газу дзвонового типу РЕОВГ-02  для повірки промислових лічильників газу. 
Це дало змогу забезпечити повірку приладів обліку газу вищого класу точності, що
відповідає вимогам Держстандарту України.

Підприємство має на меті придбання установки для повірки
теплолічильників більш сучасного зразка та вищого класу точності, з меншими
витратами електроенергії та води.

У грудні 2007 року приміщення лабораторії
приватизовано шляхом викупу приватним
підприємством «Авто-ВІС».



Загальна сума капіталовкладень в нове
обладнаннястановить 130 тис. грн.

ПП „Авто-ВІС” уклало договір з Івано-Франківським спеціальним
конструкторським бюро щодо модернізації установки УПЛГ-2500 (виготовлення
системи збору інформації, регулювання витрати зміною частоти обертів двигуна
вентилятора, установка нового програмного забезпечення, метрологічна атестація) 
вартістю 85680 тис. грн.

На підприємстві працюють 20 кваліфікованих робітників з більш ніж 15-річним
досвідом роботи в цій галузі на чолі з директором підприємства
Литвином Валерієм Івановичем. У зв'язку з придбанням нового
обладнання кількість робочих місць планується збільшити.

Працівники щороку отримують 30-денну оплачувану відпустку та матеріальну
допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу,  користуються іншими
соціальними пільгами. 

У майбутньому підприємство планує створення сучасної незалежної
лабораторії вимірювальної техніки та розширення сфери послуг.








