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Пoяcнювaльнa зaпиcкa складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел, викладена на 47 сторінках, містить 2
рисунки, 5 таблиць, перелік літератури з 10 найменувань.

Мета роботи – проектування організації руху автомобілів при перевезенні
піску, вапняку, щебню, розрахунки кошторису витрат на перевезення, їх
собівартості, доходів і прибутку.

Об’єкт дослідження – процес перевезення вантажів автотранспортом.
Предмет дослідження – техніко-експлуатаційні показники роботи

автомобілів на маршрутах, економічні показники перевезень.
Методи дослідження: аналітичний, графічний, епюрний, порівняльний.
Отримані результати: розраховані техніко-експлуатаційні показники

роботи автомобілів (для перевезення вантажу (пісок, вапняк, щебінь) вибраний
ковшовий автомобіль КамАЗ-5511 вантажопідйомністю 10 т) на 2-х простих
маятникових маршрутах та при об’єднанні їх в один кільцевий маршрут;
визначений кошторис витрат для забезпечення роботи рухомого складу на цих
маршрутах, розраховані собівартість перевезень, їх дохід, прибуток і
рентабельність, проведена оцінка ефективності маршрутів.

Новизна полягає в комплексному обґрунтуванні раціонального вибору
маршруту рухомого складу при перевезенні піску, вапняку, щебню.
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