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Р Е Ф Е Р А Т

Отримані результати: техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого
складу (для перевезення бетону і будівельних розчинів вибраний автомобіль-
самоскид МАЗ-555102-2120 вантажопідйомністю 8 т) 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; кошторис витрат для
забезпечення роботи рухомого складу на цьому маршруті, собівартість
перевезень, їх дохід, прибуток і рентабельність, оцінка економічної
ефективності інвестицій у перевезення вантажів на маршруті.
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