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Одним із важливих завдань автомобільного транспорту Д ІЖ є своєчасна
доставка вантажів від виробника до замовників. До таких вантажів відносяться
кондитерські вироби,
що
виробляються
фабриками
ТМ«К08НЕЫ».
Кондитерська Корпорація «К08НЕ№> - один з найбільших світових виробників
кондитерських виробів. Кондитерська Корпорація «К08НЕ№> у рейтингу
Сап(іуІп(іи8ІгуТор 100 входить у першу двадцятку. .
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До складу Корпорації входять українські фабрики (Київська, дві
виробничі площадки у Вінниці, та Кременчуцька); дві виробничі площадки
Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика
(Литва), BonbonettiChocoKft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний
комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації натуральною
високоякісною молочною сировиною.
Вибираючи транспортні засоби треба враховувати його технічні
характеристики, режим руху, відповідність вантажопідйомності автомобіля
вантажам, які перевозяться, продуктивність, собівартість транспортної роботи,
витрати на амортизацію та технічне обслуговування.
Аналіз маршруту руху здійснюється для автомобіля FiatDucato
Існуючий маршрут при перевезенні кондитерських виробів показано на
рис.1

Рис.1 - Вид існуючого маршруту при перевезенні кондитерських
виробів ТМ«ROSHEN» в умовах Логістичного центру, м. Яготин, Київської
області.
Загальна відстань перевезення по існуючому маршруту №1 складає 1664 км
Удосконалений маршрут руху транспортних засобів при перевезенні
кондитерських виробів показано на рис.2

Рис. 2 - Вид удосконаленого маршруту №2 при перевезенні
кондитерських виробів в умовах Київської фабрики «ROSHEN»
Загальна відстань перевезення по удосконаленому маршруту складає 1029
км. Техніко-економічні показники роботи автомобіля FiatDucato по маршрутах
наведені в таблиці 1.
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Таблиця 1. - Техніко-економічні показники роботи автомобіля
Маршрут

Показники

Існуючий

Удосконалений

Час роботи автомобіля на маршруті, год

24,978

18.068

Довжина їздки, км
Питома витрата палива в кг/т

1664
207.66

1029
128.4

Загальна норма витрати палива, л

305.26

188.78

2396.16

1481.76

Продуктивність автомобіля, ткм

Економічний ефект для автомобіля FiatDucato складає 5310835.2 грн
Висновки
На підставі використання удосконаленого маршруту та відповідних
розрахунків економічного ефекту встановлено, що при використанні
удосконаленого маршруту зменшуються: час роботи автомобіля на маршруті,
довжина їздки, питома витрата палива, загальна норма витрати палива,
продуктивність автомобіля. Це свідчить про те, що удосконалений маршрут є
економічно
доцільнішим
при
перевезенні
кондитерських
виробів
ТМ«ROSHEN» в умовах Логістичного центру,м. Яготин, Київської області.
Річний економічний ефект від впровадження удосконаленого маршруту
складає 5310835.2 грн
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