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РЕФЕРАТ

АТП, транспортний цех, виробничо-технічна база, маршрут, 
реконструкція транспортного цеху, рухомий склад, виробничий корпус, техніка 
безпеки, автомобіль, вантажопотік, технічне обслуговування, пробіг, 
обладнання, відділення.

Motor transport enterprise, transport workshop, production and technical base,
route, reconstruction of a transport workshop, rolling stock, productive corps, 
accident prevention, car, traffic of goods, technical service, run, equipment, 
separation.

В даній магістерській роботі розглянуті питання, що стосуються
реконструкції транспортного цеху Кременчуцького лікеро-горілчаного заводу в
умовах збільшення обсягів перевезень, розроблені маршрути, обрані автомобілі,
проведений технологічний розрахунок, розроблений генеральний план, а також
розроблені планування виробничого корпусу і мідницького відділення. Крім 
того, розглянуто питання техніки безпеки на ділянці. Аналізується економічна
ефективність капітальних вкладень на реконструкцію транспортного цеху.
Пояснювальна записка – 130 сторінок, таблиць – 22, рисунків – 14, додатків
– 1.

Графічна частина – 1 аркуш формату А2х3, 8 аркушів формату А1, 3
аркуша формату А3, 2 аркуша формату А4.


