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РЕФЕРАТ

      Обсяг роботи 51 сторінка, 11 ілюстрацій, 5 таблиць, 17 літературних
джерел, 1 додаток.
     Мета дипломної роботи є аналіз та вибір оптимального рухомого складу
та схеми маршрутів перевезення продукцiї промисловостi у регіоні для 
мінімізації лісової і деревообробної витрат і збільшення коефіцієнта
використання пробігу рухомого складу.
     Об'єктом дослідження є транспортне підприємство, яке виконує
перевезення продукцiї лісової і деревообробної промисловостi загальним
обсягом до 300 тон на добу.
    Предметом дослідження є вибір оптимальної схеми маршрутів
перевезення продукцiї лісової і деревообробної промисловостi у регіоні для
мінімізації витрат.
    Виходячи з мети сформовано задачі роботи, а саме:
    1) проаналізувати перевезень, правила загальну перевезення проблематику
продукцiї виконання лісової і вантажних деревообробної
промисловостi, шляхи підвищення ефективності перевізного процесу;
    2) вибрати відповідний транспорт для виконання перевезень;
    3) виконати техніко-економічні показники роботи автомобілів за оборот
при розвозі вантажу за кожним варіантом маршрутів;
    4) побудувати графіки руху автомобілів на маршруті за робочий день;
    5) розрахувати економічну ефективність та порівняння витрати на
перевезення.

Ключові слова:     вантажні перевезення, транспортний процес, методи
маршрутизації, техніко-економічні показники, собівартість перевезень. .


