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Р Е Ф Е Р А Т

Проведені дослідження доцільно використовувати для підвищення 
ефективності при формуванні раціональних схем руху вантажів за видами, з
урахуванням технологічних процесів та правил перевезень нерудних
будівельних матеріалів. Організація руху рухомого складу при перевезеннях
повинна забезпечувати найбільшу продуктивність і найменшу собівартість
перевезень.
Визначено методи вирішення поставлених задач та актуальність теми роботи; 
проаналізовано діяльність об’єкту досліджень;запропоновано шляхи 
поліпшення ефективності використання автомобільного транспорту; складені 
маршрути, які забезпечують досягнення найвищого коефіцієнта використання 
пробігу, а отже, забезпечує підвищення продуктив-ності рухомого складу й 
зниження собівартості перевезень; оптимізовані холості пробіги; виконано 
економічне обґрунтування запропонованих рішень.

Ключові слова: глина, рухомий склад, кільцевий маршрут, технічна швидкість, 
довжина маршруту, вантажообіг, затрати.


