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Розроблено  проект  комунального  АТП,  рухомий  склад  якого  забезпечує 

вивіз  твердих  і  рідких  побутових  відходів,  а  також  санітарне  очищення  міста 

Кременчука. У результаті аналізу існуючого рухомого складу підібрані оптимальні 

марки  автомобілів  і  розрахована  їх  необхідна  кількість.  Визначено  техніко-

економічні показники роботи рухомого складу на маршрутах м. Кременчука.

Виконано  технологічний  розрахунок,  в  якому  визначено  кількість  і 

трудомісткість  технологічних  впливів  за  видами,  підібрано  технологічне 

обладнання для всіх зон і дільниць, розраховані площі виробничих зон, складів, 

стоянки,  адміністративного  корпусу,  зони  ЩО.  Розроблений  генеральний  план 

комунального  АТП,  планування  виробничого  корпусу  для  ремонту  і 

обслуговування рухомого складу. Детально розглянуто планування зони ПР, для 

якої спроектована конструкція вантажопідйомного візка. Виконано всі необхідні 

проектні розрахунки та конструкторська документація, розроблена технологічна 

карта заміни коробки передач.

Проведено  економічні  розрахунки,  описані  положення  охорони  праці  та 

безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Ключові слова: комунальне АТП, рухомий склад, технічне обслуговування, 

діагностика,  поточний  ремонт,  вантажопідйомний  візок,  собівартість,  техніка 

безпеки.
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