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Пoяcнювaльнa зaпиcкa складається з вступу, чотирьох розділів,
висновків, списку використаних джерел, викладена на 63 сторінках, містить 9
рисунків, 6 таблиць, список використаних джерел з 16 найменувань.

Мета роботи – розробка організації руху автомобілів при перевезенні
залізобетонних виробів невеликих розмірів, розрахунки кошторису витрат на
перевезення, їх собівартості, доходів і прибутку.

Об’єкт дослідження –перевезення вантажів автомобільним транспортом.
Предмет дослідження – техніко-експлуатаційні показники роботи

автомобілів на маршрутах, економічні показники перевезень.
Методи дослідження: системного аналізу, розрахунковий, графічний,

синтетичний.
Отримані результати: вибраний сідловий тягач Iveco Stralis AS440 S43 T/P 

вантажопідйомністю 13,5 т для перевезення залізобетонних виробів невеликих 
розмірів; розраховані показники роботи рухомого складу на маятниковому 
маршруті з перевезенням вантажу у прямому напрямку та не на повну відстань  
у зворотному, на 2-х простих маятникових маршрутах та при об’єднанні їх в 
один кільцевий маршрут, розроблений кільцевий розвізний маршрут з 
мінімальними затратами ресурсів на перевезення; визначений кошторис витрат 
для роботи рухомого складу на цьому маршруті, розраховані собівартість 
перевезень, їх дохід, прибуток і рентабельність, економічна ефективність 
інвестицій у придбання автомобілів.

Новизна полягає в комплексному обґрунтуванні раціонального вибору
маршрутів рухомого складу при перевезенні залізобетонних виробів.
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