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АНОТАЦІЯ

   Об’єкт дослідження (проектування) – міський маршрут No17, який
обслуговує підприємство ТОВ «Євро транс-сервіс».
   Мета роботи – організувати технологію перевезення на міському
маршруті No17 новими більш раціональними транспортними засобами.
   Метод дослідження – застосовуються економічні та техніко-економічні
розрахунки.
   В аналітичній частині охарактеризовано стан міських пасажирських
перевезень в Україні, проблеми та напрямки покращень. Був проведений
аналіз проблем та наявність закордонного досвіду у їх вирішенні. Також було
розглянуто необхідні умови і ресурси для підвищення ефективності
громадського транспорту.
   У розділі техніко-економічне обґрунтуваннявибору вихідних
данихбула наведена характеристика ТОВ «Євро транс-сервіс». Історія
виникнення та обслуговувані маршрути. Також була розглянута
характеристика маршруту та транспортні засоби, що його обслуговують.
   У технологічній частині було визначено тип автобусу за
пасажировмісністю, наведено перелік автобусів, з яких робився вибір. Після
вибору раціонального транспортного засобу була підрахована загальна
кількість необхідних автобусів для роботи на маршрутіта інтервалів руху за
годинами доби, розраховано показники роботи автобусів, визначено кількість
робочих змін та встановлення годин обідніх перерв, а також визначення
митної вартості транспортних засобівта застосування інформаційних
технологій.
   В економічній частині наведено порівняння витрат на експлуатацію
діючих транспортних засобів та запропонованих. Визначений варіант
інвестування проекту, дохід, прибуток, рентабельність та термін окупності
проекту.
   Ключові слова: МІСЬКІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ,СХЕМА
МАРШРУТУ, ПАСАЖИРОПОТІК, РУХОМИЙ СКЛАД, МИТНА ВАРТІСТЬ.
CITY PASSENGER TRANSPORTATION, ROAD SCHEME, PASSENGER
POT, RUNNING COMPLEX, CUSTOMS COST


