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Практичне заняття №1 

ВАНТАЖІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ 
 

Мета заняття: придбати практичні навички визначення властивостей ва-

нтажів при організації процесу транспортування. 

 

Короткі теоретичні відомості 
 

У процесі транспортування й зберігання в масі вантажу можуть відбува-

тися якісні й кількісні зміни. Вони пояснюються дією зовнішніх факторів: взає-

модія вантажу із зовнішнім середовищем, механічні впливи на вантаж у процесі 

руху й виконання вантажно-розвантажувальних робіт (НРР), несправності ку-

зовів транспортних засобів і складських пристроїв. На якість вантажів дуже 

впливають вологість, температура й газовий склад повітря, запиленість, наяв-

ність в його складі мікробіологічних форм і світло. Під їхньою дією відбува-

ються різні біохімічні, фізико-хімічні й мікробіологічні процеси. 

На якість вантажів значно впливає вологість. Так, сухе повітря викликає 

усушку й погіршення технологічних властивостей і зовнішнього вигляду де-

яких вантажів (шкіра, волокно, в’ялена риба). Вологе повітря викликає виник-

нення цвілі й розвиток гнильних процесів у продуктах, активізує біохімічні 

процеси в масі вантажу, що приводять до його самонагрівання й наступного 

псування (зерно, м'ясні продукти). 

Вихідні дані. Дані наведено в табл. 1.1, 1.2. 
 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані (за останньою цифрою студентського квитка або за-

лікової книжки) 
 

Показник 
Значення показників за варіантами 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Маса партії зерно-

вого вантажу, т 
8 5 7 4 3 6 8 10 6 9 

Щільність сирої 

нафти, т/м
3 0,76 0,91 0,82 0,86 0,79 0,9 0,85 0,77 0,8 0,88 

Можливе підви-

щення температури 

вантажу (нафти) в 

рейсі до…, 
0
С 

30 22 25 29 21 24 28 26 27 23 

Номінальна ванта-

жопідйомність са-

москидного поїзду, т 

24 21 18 25 26 25 27 16 20 23 

Розміри кузова самос-

кидного поїзду, м 
          

- довжина 6,8 5,7 7,2 6,5 6,2 5,9 6,2 7,4 5,5 6,6 

- ширина 2,3 2,1 2,4 2,2 2,5 2,3 6,3 2,5 2,2 2,0 

- висота 1,0 0,8 0,9 1,1 1,0 1,2 1,1 0,9 1,3 1,1 

Об’ємна маса кам’я-

ного вугілля, т/м
3
 

0,8 0,83 0,81 0,84 0,85 0,82 0,8 0,83 0,81 0,84 

Кут природного укосу 

щебенів у русі, 
0
 

35 40 36 39 37 38 35 40 38 37 



 

Таблиця 1.2 – Вихідні дані (за передостанньою цифрою студентського квитка 

або залікової книжки) 
 

Показник 
Значення показників за варіантами 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фактична відносна во-

логість, % 
9 11 8 12 15 14 16 10 7 13 

Відносна вологість, що 

нормується, % 
16 12 10 8 17 11 18 20 14 15 

Зміна відносної воло-

гості до …, % 
25 15 16 10 25 16 20 24 18 19 

Експлуатаційний 

об’єм цистерни, м
3 5,6 7,8 4,5 6,4 6,2 5,8 7,5 6,0 5,9 8,0 

Кут природного укосу 

кам’яного вугілля в 

русі, 
0
 

22 25 35 38 29 30 27 34 29 36 

Об’ємна маса щебеня,т/м
3
 1,2 1,3 1,4 1,35 1,55 1,6 1,38 1,75 1,8 1,7 

 

Етапи виконання завдання 
 

1. Визначити нормовану масу й зміну маси зернового вантажу. 

2. Визначити запас ємності цистерни при можливому підвищенні темпе-

ратури нафти.  

3. Визначити який обсяг кам'яного вугілля й щебенів може бути переве-

зений у самоскидному автопоїзді. 
 

Методичні вказівки до виконання роботи 
 

1. Нормовану масу зернового вантажу ( нM  ) визначити за формулою: 
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н
W

WМ
M




 ,                                         (1.1) 

 

де фМ  - фактична маса вантажу, т; 

фW , нW  - відповідно фактична й нормована відносна вологість вантажу, %. 
 

Зміну маси вантажу при зміні відносної вологості визначають за форму-

лою: 
 

фн МMM  ,                                         (1.2) 
 

2. Запас ємності цистерни ( V  ) визначають за формулою: 
 

et VVV  ,                                           (1.3) 
 

де eV  - експлуатаційний обсяг цистерни, л; 

tV  - обсяг вантажу при підвищенні температури, л. Визначають за 

формулою:  

t

e
t

V
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 ,                                               (1.4) 



 

де  , t  - відповідно щільність вантажу прийнятого до перевезення (ста-

ндартна щільність) і щільність вантажу при підвищенні температури в період 

транспортування, т/м
3
. 

 

Щільність вантажу при підвищенні температури в період транспортуван-

ня визначають за формулою: 
 

)20(20 tt   ,                                         (1.5) 
 

де 20  - стандартна щільність рідкого вантажу при температурі 20 
0
С, 

т/м
3
. 20 =0,86 т/м

3
. 

  - середнє температурне виправлення, т/(м
3 

·
 0

С). Для нафти 

 =0,000868 т/(м
3 
·

 0
С); 

t  - температура рідини, при якій визначають щільність, 
0
С. (в даній 

роботі - температура, до якої нагрівається перевезена нафта). 
 

У рамках роботи також порахувати максимальну масу нафти ( tMmax  ), що 

може бути перевезена з урахуванням її нагрівання до температури t  за форму-

лою: 
 

et
t VM  max ,                                              (1.6) 

 

Визначити максимальний обсяг нафти ( maxV  ), якому можна завантажити 

в цистерну, з урахуванням її нагрівання в період транспортування за формулою: 
 

VVV e max                                             (1.7) 
 

3. Обсяг перевезеного вантажу ( фV  ) (за завданням кам'яного вугілля й 

щебенів) самоскидним автопоїздом визначають на підставі порівняння маси 

можливого обсягу вантажу ( вQ  ), що може бути розміщений в кузові й номіна-

льній вантажопідйомності автопоїзда ( нq  ). 

Масу можливого обсягу вантажу визначають за формулою: 
 

 вв VQ ,                                                 (1.8) 
 

де   - щільність перевезеного вантажу, т/м
3
; 

вV  - можливий обсяг вантажу, що розміщається в кузові транспорт-

ного засобу в стані руху. Визначають за формулою: 
 

шкв VVV  ,                                             (1.9) 
 

де кV , шV  - відповідно обсяг вантажу, розташованого в кузові транспорт-

ного засобу й «шапці», що розміщується над кузовом, м
3
. 

 

Обсяг вантажу, розташованого в кузові транспортного засобу, визнача-

ють за формулою: 

cbaVк  ,                                               (1.10) 

де cba ,,  - відповідно довжина, ширина, висота кузова транспортного за-

собу, м. 



 

Обсяг «шапки» вантажу визначають за формулою: 
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 ,                                         (1.11) 

 

де шb  - ширина «шапки» вантажу, м. Для розрахунку вV  прийняти bbш  ; 

дв  - кут природного укосу вантажу в русі, 
0
. 

 

Якщо нв qQ  , то фактичний обсяг перевезеного вантажу визначають за 

формулою: 
 


н

ф

q
V                                                   (1.12) 

 

Для подібного випадку необхідно переглянути висоту розміщення ванта-

жу в кузові транспортного засобу. При розрахунку можливого обсягу прийма-

лося, що вантаж використає всю висоту кузова. Якщо вантаж займає не весь об-

сяг кузова, тоді, відповідно, не повністю буде використано й висоту кузова. 

Висоту розміщення вантажу в кузові ( грc  ) визначити за формулою: 

 

ba

VV
c

шф
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                                               (1.13) 

 

Запитання для перевірки знань: 

 

1. Як впливає збільшення відносної вологості перевезеного вантажу на 

загальну масу вантажу? 

2. Які існують причини, щоб не повністю заповнювати цистерни під час 

перевезення нафти?  

3. Як змінюється щільність нафти при збільшенні її температури? 

4. Що таке «шапка» вантажу? 

5. У чому відмінність розміщення насипних вантажів різної щільності в 

кузові транспортного засобу? 

6. Як визначити висоту насипного вантажу, розташованого в кузові тран-

спортного засобу? 



 

Практичне заняття №2  

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОТУ ТАРИ І ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТАРНИХ 

ОПЕРАЦІЙ 
 

Мета заняття: придбати практичні навички загального порядку органі-

зації обороту тари й методики розрахунку економічної ефективності обороту 

тари. 
 

Короткі теоретичні відомості 
 

Вимоги цивілізованого ринку визначають завдання впровадження про-

гресивних форм і методів продажу товарів з використанням економічно ефек-

тивних таротранспортних систем на принципах системності організаційних рі-

шень про оборот тари. Основними джерелами зниження витрат на тару є збіль-

шення виробництва й застосування економічних видів тари (тари з гофрокарто-

на, полістиролу, поліаміду й ін.) і багаторазове її використання. 

Товарне насичення ринку, що швидко наступило, вимагає комерціалізації 

технологічних процесів з метою підвищення рівня прибутку на всьому шляху 

просування товару від постачальника до споживача. Звідси необхідність рете-

льно підходити до вибору тари: прагнути до зниження витрат на тару, але разом 

з тим ураховувати її зростаючу роль і функції. Основне призначення тари — 

забезпечувати, з одного боку, зберігання товарів, що мають первинне впаку-

вання, з іншого боку - транспортабельність покладеного в неї товару. Комер-

сант повинен знати класифікацію й характеристики як традиційних, так і нових 

видів тари. Йому необхідно орієнтуватися в питаннях організації обороту тари, 

знати напрямки підвищення ефективності тарного господарства. 
 

Задача. 

Визначити ефективність обороту тари. 
 

 

Вихідні дані:  
ЗАТ "Клинский пивокомбинат" поставив філії "Солнечногорск" Солнеч-

ногірського райпо Московського міжрегіонального союзу споживчої кооперації 

пиво в асортименті в ящ
постQ  поліетиленових ящиках за ціною пост

ящЦ  грн. за ящик 

і в уп
постQ  упакуваннях для безалкогольних напоїв відповідно до договору № 161 

на 2002 р., специфікації, товарно-транспортній накладній і рахунку-фактурі № 

205499 від 15 березня 2002 р. Скляна й поліетиленова тара є за договором за-

ставною тарою постачальника. Приймання партії товару здійснено покупцем 15 

березня 2002 р. Поліетиленова тара й скляні пляшки ємністю 0,5 й 0,33 л відпо-

відали якості до стандартів обговорених договором купівлі-продажу. 

Повернення 
ящ
возвQ 1  поліетиленових ящиків із пляшками ємністю 0,5 л у кі-

лькості 5,0
1

бут
возвQ  шт. було здійснено покупцем постачальникові 1возвД  квітня, 

ящ
возвQ 2  поліетиленових ящиків із пляшками ємністю 0,5 л кількістю 5,0

2
бут
возвQ  шт. і 

пляшками ємністю 0,33 л в 
уп
возвQ 2  упакуваннях безалкогольних напоїв, кількіс-



 

тю 33,0
2

бут
возвQ  шт. було здійснено покупцем постачальникові 2возвД  квітня. Поста-

чальник прийняв тару відповідно до звірення розрахунків за продукцію й тару 

2возвД  квітня. 

При прийманні 1возвД  квітня повернутої тари постачальником 5,0бут
дефQ  

пляшок ємністю 0,5 л мали дефекти — наскрізні щербини у верхній частині го-

рла, відколи на зовнішній стороні горла; 33,0бут
дефQ  пляшок ємністю 0,33, прийня-

ті постачальником 2возвД  квітня, мали дефекти — тріщини на склі горла й кор-

пуса. 

Вартість склотари при поверненні становить: 

пляшка 0,5 л — возв
бЦ 5,0  грн.; 

пляшка 0,33 л. — 
возв
бЦ 33,0  грн. 

Покупець несвоєчасно зробив розрахунки з постачальником із затримкою 

на опл
здt  днів, крім того, покупець затримав автотранспорт постачальника при 

централізованій доставці йому продукції. Наднормативний простій автотранс-

порту в процесі вивантаження продукції на складі покупця з його провини 

склав сверх
простt  год. 

Інша необхідна інформація представлена в договорі (див. додаток А), то-

варно-транспортній накладній, рахунку-фактурі, табл.2.1, рис. 2.1. 
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Надходження 

Повернення 
 

Рис. 2.1 – Схема руху готової продукції й зворотної тари 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 2.1 – Дані для виконання розрахунків  

Параметр 
Позначен-

ня 
Розмірність Значення 

1. Обсяг поставки пива в поліетиленових ящи-

ках 
ящ
постQ  ящ 180+10*j 

2. Вартість поліетиленового ящика при надхо-

дженні 
пост
ящЦ  грн/ящ 5+0,1*i 

3. Обсяг поставки пива в упакуваннях для беза-

лкогольної продукції 
уп
постQ  уп 50+i 

4. Обсяг повернення першої частини поставле-

них поліетиленових ящиків 
ящ
возвQ 1  ящ 150+i 

5. Обсяг повернення першої частини поставле-

них пляшок ємністю 0,5л 
5,0

1
бут
возвQ  пл ящ

возвQ 1*20 

6. День повернення першої частини поставле-

них поліетиленових ящиків і пляшок 1возвД  дн 10+i 

7. Обсяг повернення другої частини поставле-

них поліетиленових ящиків  
ящ
возвQ 2  ящ ящ

постQ -
ящ
возвQ 1  

8. Обсяг повернення другої частини поставле-

них пляшок ємністю 0,5л 
5,0

2
бут
возвQ  пл ящ

возвQ 2*20 

9. Обсяг повернення впакувань для безалкого-

льної продукції 
уп
возвQ 2  уп уп

постQ  

10. Обсяг повернення поставлених пляшок єм-

ністю 0,33л 
33,0

2
бут
возвQ  пл уп

возвQ 2*24 

11. День повернення другої частини поставле-

них поліетиленових ящиків і пляшок 2возвД  дн 20+j 

12. Обсяг пляшок ємністю 0,5л з дефектами 5,0бут
дефQ  пл 56+i 

13. Обсяг пляшок ємністю 0,33л з дефектами 33,0бут
дефQ  пл 28+j 

14. Вартість склотари ємністю 0,5л при повер-

ненні 
возв
бЦ 5,0  грн. 2+0,1*i 

15. Вартість склотари ємністю 0,33л при пове-

рненні 
возв
бЦ 33,0  грн. 1+0,1*i 

16. Затримка розрахунків з постачальниками опл
здt  дн 5+i 

17. Наднормативний простій автотранспорту в 

процесі вивантаження продукції на складі по-

купця з його провини 

сверх
простt  год 1,5+0,1(i+j) 

18. Вартість склотари ємністю 0,5л при надхо-

дженні 
пост
бЦ 5,0  грн. 3+0,1*i 

19. Вартість склотари ємністю 0,33л при над-

ходженні 
пост
бЦ 33,0  грн. 2+0,1*i 

20. Вартість поліетиленового ящика при повер-

ненні 
возв
ящЦ  грн/ящ 4+0,1*i 

21. Період, протягом якого необхідно поверну-

ти тару возвT  дн 25+j 

22. Величина штрафу за порушення якості по-

вернутої склотари бутZ  грн/пл 3+i 

 

i - остання цифра студентського квитка (або залікової книжки) 

j - передостання цифра студентського квитка (або залікової книжки) 

 



 

Етапи виконання завдання 
 

1. Визначити вартість поліетиленових ящиків і склотари при надходженні. 

2. Визначається вартість поліетиленових ящиків і склотари при поверненні. 

3. Розрахувати обсяг штрафних санкцій. 

4. Визначити економічний ефект за результатами обороту тари.  
 

Методичні вказівки до виконання роботи 
 

1. Вартість поліетиленових ящиків і склотари при надходженні визнача-

ють за формулами: 
 

пост
ящ

ящ
пост

ящ
пост ЦQC  ,                                      (2.1) 

пост
б

ящ
пост

бут
ящ

бут
пост ЦQNC 5,0

5,05,0  ,                               (2.2) 

пост
б

уп
пост

бут
уп

бут
пост ЦQNC 33,0

33,033,0  ,                              (2.3) 
 

де ящ
постC  - вартість поліетиленових ящиків при надходженні, грн.; 

5,0бут
постC , 33,0бут

постC  - вартість пляшок ємністю 0,5л й 0,33л відповідно 

при надходженні, грн.; 
5,0бут

ящN , 33,0бут
упN  - кількість пляшок ємністю 0,5л у поліетиленовому 

ящику і ємністю 0,33л в упакуванні для безалкогольної продукції, од. Прийняти 
5,0бут

ящN =20, 33,0бут
упN =24; 

ящ
постQ , уп

постQ  - обсяг поставки пива в поліетиленових ящиках і в упа-

куваннях для безалкогольної продукції, ящ, уп. відповідно; 
пост
ящЦ  - вартість поліетиленового ящика при надходженні, грн.; 

пост
бЦ 5,0 , пост

бЦ 33,0  - вартість склотари ємністю 0,5л й 0,33л при надхо-

дженні, грн. відповідно 
 

Результати розрахунків звести до табл. 2.1. 
 

Таблиця 2.1 - Характеристика організації обороту тари 

№ 

п/п 

Най-

мену-

вання 

тари 

Кількість 

тари при 

надход-

женні 

Кількість і якість тари при поверненні Штрафні санкції 
Ре-

зуль-

тат 

обо-

роту 

тари 
од. 

сума, 

грн. 

без пору-

шення тер-

міну повер-

нення 

з порушен-

ням терміну 

повернення 

брак 
сума, 

грн. 
вид % 

сума, 

грн. 

1 ящик           

2 
пляшка 

0,5л 
          

3 
пляшка 

0,33л 
          

Усього           



 

2. Вартість поліетиленових ящиків і склотари при поверненні визначають 

за формулами: 
 

возв
ящ

ящ
возв

ящ
возв

ящ
возв ЦQQC  )( 21 ,                                (2.4) 

возв
б

бут
деф

бут
возв

бут
возв

бут
возв ЦQQQC 5,0

5,05,0
2

5,0
1

5,0 )(  ,                     (2.5) 

возв
б

бут
деф

бут
возв

бут
возв ЦQQC 33,0

33,033,0
2

33,0 )(  ,                          (2.6) 
 

де ящ
возвC  - вартість поліетиленових ящиків при поверненні, грн.; 

5,0бут
возвC , 33,0бут

возвC  - вартість відповідно пляшок ємністю 0,5л й 0,33л 

при поверненні, грн.; 
5,0

1
бут
возвQ ,

5,0
2

бут
возвQ  - обсяг повернення першої та другої частин поставле-

них пляшок ємністю 0,5л, бут. відповідно; 
33,0

2
бут
возвQ  - обсяг повернення поставлених пляшок ємністю 0,33л, бут; 

5,0бут
дефQ , 

33,0бут
дефQ  - обсяг пляшок ємністю 0,5л й 0,33л з дефектами, од. 

відповідно; 
возв
бЦ 5,0 , возв

бЦ 33,0  - вартість склотари ємністю 0,5л й 0,33л при повернен-

ні, грн. відповідно 
 

Результати розрахунків звести до табл. 2.1. 
 

3. Розраховують обсяг штрафних санкцій, які накладають на покупця за 

несвоєчасне повернення частини склотари й поліетиленових ящиків; порушен-

ня якості повернутої склотари; несвоєчасний взаєморозрахунок з постачальни-

ком продукції; наднормативний простій автотранспорту постачальника при ро-

звантаженні товару на складі покупця з його провини. 

Результати розрахунків звести до табл. 2.1. 
 

4. Економічний ефект за результатами обороту тари визначають за насту-

пного формулого: 
 

ШССE тптв  ,                                        (2.7) 
 

де E  — економічний ефект за результатами обороту тари; 

твС  — вартість тари при поверненні; 

тпС  — вартість тари при надходженні; 

Ш  — штрафні санкції. 
 

Результати розрахунків звести до табл. 2.1. 
 

Питання до перевірки знань: 

 

1. Яке основне призначення тари? 

2. Як визначають вартість тари при надходженні?  

3. Які види штрафних санкцій розглянуті в роботі?  

4. Як визначають економічний ефект за результатами обороту тари? 



 

Практичне заняття №3 

ФОРМУВАННЯ ВАНТАЖНОЇ ОДИНИЦІ 
 

Мета заняття: придбати практичні навички підготовки товарів для тран-

спортування. 
 

Короткі теоретичні відомості 
 

Використання транспортної тари (контейнери, ящики, решетування, ба-

рабани, паки, мішки й т.д.) для розміщення й упакування продукції дозволяє 

забезпечувати схоронність продуктів з моменту закінчення циклу виробництва 

до моменту споживання, можливо більше повне використання площі складів і 

вантажопідйомності рухливого складу при перевезеннях, зручність і зниження 

трудомісткості вантажно-розвантажувальних робіт, спрощення процедур здачі 

й приймання вантажів. 

Основою формування системи доставки тарно-штучних вантажів є ство-

рення укрупненої вантажної одиниці в процесі виробництва, тобто ще до тран-

спортування, і збереження її при всіх операціях переміщення аж до місця спо-

живання вантажу. 

Одна або кілька одиниць тари із умістом, що утворять один комплект при 

вантажно-розвантажувальних роботах, називається вантажною одиницею (міс-

цем), що перевозиться, навантажується й розвантажується одночасно, як одне 

ціле. 
 

Вихідні дані: наведені в додатку Б.  

у табл.Б.1 варіант визначають за номером у списку групи;  

у табл.Б.2 - Б.4 - дані вибирають залежно від характеристик заданого ван-

тажу; 

у табл.Б.5 - Б.10 - варіант вибирають за останньою цифрою студентського 

квитка (або залікової книжки);  

у табл.Б.11 - варіант визначають за номером у списку групи (беруть дві 

марки транспортних засобів). 
 

 

Етапи виконання завдання 
 

 

1. Визначити масу брутто первинного упакування товару. 

2. Сформувати вантажну одиницю. 

3. Визначити схему розміщення вантажних одиниць у транспортному за-

собі. 

4. Визначити фактичний клас вантажу. 

5. Зробити висновки. 
 

 

 

 

 

 



 

Методичні вказівки до виконання роботи 
 

1. Зобразити зовнішній вигляд заданого первинного упакування товару з 

розмірами. При зображенні первинного упакування врахувати товщину стінок 

розміром від 2 до 5 мм на кожну стінку упакування. 

Розрахунок маси брутто провести за формулою: 

 уп
брутто
уп Vm ,                                               (3.1) 

 

 

де брутто
упm  - маса брутто первинного упакування, кг; 

  - об'ємна вага, т/м
3
; 

упV  - обсяг первинного упакування, м
3
. Визначають на підставі роз-

мірів – довжина, ширина й висота: 
 

cbaVуп  ,                                                  (3.2) 
 

де cba ,,  - відповідно довжина, ширина висота упакування. 
 
 

2. Керуючись параметрами первинного упакування (маса брутто, зовніш-

ні розміри), і видом вантажної одиниці (піддон, контейнер або тара-

обладнання) спланувати характеристики вантажної одиниці. Необхідно зобра-

зити схему розміщення первинного упакування (вид спереду, вид збоку, вид 

зверху) і проставити внутрішні й зовнішні розміри вантажної одиниці. При фо-

рмуванні вантажу варто прагнути до максимального використання внутрішньо-

го обсягу й вантажопідйомності тари. 

На підставі запропонованої схеми розміщення вантажу, визначити масу 

брутто вантажної одиниці. 

Розглянемо розміщення первинного впакування на піддоні з розмірами 

1200х800х150мм. Максимальна висота сформованого пакета не повинна пере-

вищувати 1350мм. Маса брутто для сформованого пакета на основі піддона з 

розмірами 1200х800х150мм не повинна перевищувати 1000кг.  

Масу брутто сформованого піддона визначити за формулою: 
 

под
гр
под

брутто
под mmm  ,                                       (3.3) 

 

де подm  - маса піддона, кг. Прийняти подm =26кг. 
гр
подm  - маса вантажу, розміщеного на піддоні, кг. Визначають за фор-

мулою: 
 

уп
под

брутто
уп

гр
под Nmm  ,                                   (3.4) 

 

де 
уп
подN  - кількість упаковок, що розміщається на піддоні, од.  

 

Далі розглянемо розміщення первинного упакування в контейнері.  

Масу брутто контейнера визначити за формулою: 
 

 



 

конт
уп
конт

брутто
уп

брутто
конт mNmm  ,                          (3.5) 

 

де контm  - маса контейнера, кг (для контейнера АУК-1,25 контm =340кг); 
уп
контN  - кількість упаковок, що розміщається в контейнері, од.  

 

Далі розглянемо розміщення первинного упакування в тарі-обладнанні.  

Масу брутто з визначити за формулою: 

 

то
уп
то

брутто
уп

брутто
то mNmm  ,                               (3.6) 

 

де тоm  - маса з, кг. Прийняти як 10% від вантажопідйомності тари-

обладнання.  
уп
тоN  - кількість упаковок, що розміщається в тарі-обладнанні, од.  

 

3. У роботі необхідно зобразити схеми розміщення вантажу в наступних 

варіантах: 1-й - у транспортному засобі розміщюють тільки первинні упаковки 

(без використання піддонів, контейнерів і тари-обладнання); 2-й та 3-й - у тран-

спортному засобі розміщюють ті види упаковки, які задані завданням (напри-

клад, піддони й контейнери). Слід зазначити, що кожен вид упаковки варто ро-

змістити окремо на кожному транспортному засобі.  

 

Схеми розміщення вантажних одиниць у транспортних засобах виконати 

з урахуванням розмірів і маси.  

 

4. Коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортного засобу 

визначити за формулою: 

 

н

ф

а
q

q
 ,                                                  (3.7) 

 

де нq  - номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, кг; 

фq  - фактична вантажопідйомність транспортного засобу, кг. Визна-

чити за формулами: 

 
брутто
уп

уп
тсф mNq  ,                                             (3.8) 

брутто
под

под
тсф mNq  ,                                            (3.9) 

брутто
конт

конт
тсф mNq  ,                                           (3.10) 

брутто
то

то
тсф mNq  ,                                          (3.11) 

 

 



 

де уп
тсN , 

под
тсN , 

конт
тсN , 

то
тсN  - кількість відповідно первинного упакування, 

сформованих пакетів, контейнерів, тари-обладнання, що розміщається в транс-

портному засобі. Визначають на підставі даних третього пункту завдання.  

 

Результати розрахунків зводять до таблиці (приклад, табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 - Характеристика використання транспортних засобів 
 
 

Вид перевезеного 

вантажу 

Марка1 Марка2 

Кіль-

кість 

оди-

ниць 

Фак-

тична 

ван-

тажо-

під-

йом-

ність 

Коефіці-

єнт вико-

ристання 

вантажо-

підйомно-

сті 

Клас 

ван-

тажу 

Кіль-

кість 

оди-

ниць 

Фак-

тична 

ван-

тажо-

під-

йом-

ність 

Коефіці-

єнт вико-

ристання 

вантажо-

підйом-

ності 

Клас 

ван-

тажу 

Первинне упаку-

вання 
        

Сформовані піддони         

Контейнери         

Тара-обладнання         
 

 
 

Для визначення класу вантажу скористатися наступними даними - зна-

чення коефіцієнта використання вантажопідйомності розподіляють за класами 

вантажу в такий спосіб: 

 

- 1-й клас вантажу - 1 ; 

- 2-й клас вантажу - 99,0...71,0 ; 

- 3-й клас вантажу - 7,0...51,0 ; 

- 4-й клас вантажу - 5,0...41,0 . 
 

 
 

Користуючись наведеними даними визначити клас вантажу для кожної 

схеми перевезення вантажів і кожної марки транспортного засобу. Результати 

звести до таблиці (приклад, табл. 3.1). 
 
 

5. За результатами розрахунків визначити, який вид вантажної одиниці і 

який транспортний засіб найбільш доцільні для перевезення заданого виду то-

вару. При визначенні доцільності врахувати, чим більше кількість одиниць ван-

тажу, що завантажують, тим більша кількість часу що витрачають на наванта-

ження транспортного засобу.  

 

 

 

 



 

Запитання до перевірки знань: 
 

1. Як визначають масу брутто вантажної одиниці? 

2. Що необхідно враховувати при розміщенні первинного упакування в 

транспортній тарі? 

3. У чому відмінність розглянутих видів вантажної одиниці? 

4. Як зміняться схеми розміщення вантажних одиниць у транспортних за-

собах при збільшенні маси брутто первинного упакування в 10 разів? 

5. Якому класу вантажу відповідає значення коефіцієнту використання 

вантажопідйомності 8,0 ? 5,0 ? 2,0 ? 

6. При якому класі вантажу вантажопідйомність транспортного засобу 

використають більш повно - при другому або четвертому? 

7. Як визначають кількість первинних упаковок, що розміщають в кон-

тейнері (тарі-обладнанні)? 



 

Практичне заняття №4  

ТРАНСПОРТНА СХЕМА І ВАНТАЖОПОТОКИ 
 

Мета заняття: придбати практичні навички побудови транспортної схе-

ми району перевезень і проведення аналізу вантажопотоків 
 

Короткі теоретичні відомості 
 

Вантажопотік визначають як обсяг перевезень, що проходить в одиницю 

часу через певний перетин транспортного шляху в певному напрямку. Ванта-

жопотік є чітко вираженим векторним поняттям, тому що має й величину, й 

напрямок. 

Визначення реального вантажопотоку транспортних комплексів пов'язано 

з певними об'єктивними і суб'єктивними труднощами. В першу чергу - це від-

сутність обліку перевезених вантажів за номенклатурою в організаціях, що ви-

робляють і споживають продукцію, і в автотранспортних підприємствах. По-

друге, необ'єктивні заявки відправників вантажів, відсутність обліку повторно-

сті перевезень і маси тари. Неточність обліку у виконаних обсягах перевезень в 

автотранспортних підприємствах теж створюють додаткові труднощі у визна-

ченні реальних вантажопотоків. 
 

Вихідні дані. Дані представлені в табл. 4.1 і рис. 4.1.  
 

Таблиця 4.1 - Матриця кореспонденцій вантажів 
 

Вантажовід-

правник 

Вантажоотримувач Обсяг ви-

возу, т 

Коорди-

нати В1 В2 В3 В4 В5 

А1 - 55  170 25 250 11+i 

А2 90 -  90 145 325 99-i-j 

А3 100 100 - 25  225 92-j 

А4   35 - 75 110 19+j 

А5 25 75 65  - 165 55-i 

Обсяг заво-

зу, т 
215 230 100 285 245 1075  

Координати 77-i-j 32+j 59-j 74-i+j 62-i   
 

i – остання цифра студентського квитка (або залікової книжки) 

j - передостання цифра студентського квитка (або залікової книжки) 
 

Етапи виконання завдання 
 

1. На підставі координат розташування відправників вантажу й вантажоо-

держувачів скласти транспортну схему. 

2. Побудувати схему вантажопотоків і розрахувати основні показники ва-

нтажопотоків 

 



 

 
Рис. 4.1 - Карта району дослідження 

 

 

Методичні вказівки до виконання роботи 
 

 

1. На підставі вихідних даних розставити на карті району дослідження за 

допомогою умовних позначок учасників транспортного процесу (відправників 

вантажу й вантажоодержувачів вантажу). Перша цифра координати відповідає 

значенню на осі Х, друга цифра – осі У. Розміщати учасників треба таким чи-

ном, щоб вони були прив'язані до якого-небудь перехрестя. При збігу коорди-

нат двох і більше учасників варто розміщати їх якнайдалі один від одного. Як-

що учасник транспортного процесу розташований згідно координат у квадраті, 

на якому відсутня дорожня мережа, то учасника розташувати в центрі квадрата 

й до найближчої дороги проставити зв'язок.  

Далі необхідно з'єднати між собою всіх учасників найкоротшим шляхом 

проходження. Для цього необхідно провести дорогами ламані лінії. 



 

Наступним етапом зобразити отримані траєкторії руху на окремому ри-

сунку з координатною сіткою. В місцях перетинання цих траєкторій проставити 

позначення перехресть. Далі перетворити ламані лінії у відрізки, одержавши 

транспортну схему. 

За даними схеми транспортних зв'язків з ламаними лініями й з розміщен-

ням перехресть, визначити відстані між окремими вузлами транспортної схеми 

й нанести над відповідними відрізками.  
 
 

2. Увести умовні позначки окремих кореспонденцій вантажів (наприклад, 

табл. 4.2).  
 

 

Таблиця 4.2 - Умовні позначки кореспонденцій вантажів 

 

Вантажовідправник 
Вантажоотримувач 

В1 В2 В3 В4 В5 

А1 -     
А2 

 -    
А3 

  -   

А4    -  
А5 

    - 
 
 

Далі побудувати номограму вантажопотоків для всіх відправників ванта-

жу на одній схемі. Приклад номограми з усіма вантажопотоками наведено на 

рис. 4.2. 

 

На підставі побудованих номограм вантажопотоків визначити наступні 

характеристики вантажопотоків: кількість сполучених вантажних потоків, об-

сяг перевезень, вантажонапруженість, транспортна робота. Характеристики ро-

зрахувати для кожної ділянки транспортної мережі в прямому й зворотному на-

прямку.  

 

Кількість сполучених вантажних потоків ( грN  ) визначають як суму ван-

тажних потоків, які проходять ділянкою. Наприклад, для ділянки А1-П1 - 

грN =3, для ділянки П1-А1 - грN =0. Аналогічно проводять розрахунки для ін-

ших ділянок. Результати розрахунків звести до таблиці (приклад, табл. 4.3). 
 

 

Обсяг перевезень на ділянці транспортної мережі визначають за форму-

лою: 
 

 

 


грN

i
iQQ ,                                             (4.1) 

 



 

де iQ  - обсяг i -й кореспонденції вантажів, що проходять ділянкою, т. 

грNi ,1 ; 

грN  - кількість кореспонденцій вантажів, які проходять по ділянкою тра-

нспортної мережі (кількість сполучених вантажних потоків), од. 
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Рис. 4.2 – Транспортна схема з номограмою всіх вантажопотоків 

 

 

Таблиця 4.3 – Характеристики вантажних потоків 

 

Ділян-

ка 

Значення характеристик 

Ділянка 

Значення характеристик 

грN

, од 
Q , т l , 

км 
G , 

т/км 

P , 

ткм 
грN

, од 
Q , т l , 

км 
G , 

т/км 

P , 

ткм 

А1-П1 3 250 10,0 25 2500 П1-А1 0 0 10,0 0 0 

.. … .. … ... ... … ... ... ... ... ... 

 

 

Вантажонапруженість на ділянці визначають за формулою: 

l

Q
G  ,                                                (4.2) 

 

де l  - довжина розглянутої ділянки, км. 

 

 



 

Транспортну роботу визначають за формулою: 

lQP                                               (4.3) 

Результати зводять до табл. (приклад, табл. 4.3). 

 

 

Запитання до перевірки знань: 

 

1. Що таке вантажопотік? 

2. Яка послідовність побудови транспортної схеми?  

3. Як визначити якими відрізками транспортної схеми необхідно направ-

ляти вантажопотік? 

4. При яких умовах вантажонапруженість дорівняюєть транспортній ро-

боті на ділянці? 

5. Як визначають вантажонапруженість вантажопотоку? 

6. Як визначають транспортну роботу на ділянці транспортної мережі? 

7. Згідно Ваших даних, при обслуговуванні якого відправника вантажу 

буде виконано найбільшу транспортну роботу? 



 

Практичне заняття №5  

ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВВЕДЕННЯ КІЛЬЦЕВИХ МАРШРУТІВ 
 

Мета заняття: придбати практичні навички визначення доцільності ви-

користання кільцевих маршрутів. 
 

Короткі теоретичні відомості 
 

Одним з важливих завдань оперативного планування перевезень є скла-

дання маршрутів руху рухомого складу. Маршрутизацією перевезень назива-

ють складання раціональних маршрутів руху автомобілів, що забезпечують 

скорочення непродуктивних холостих пробігів у цілому рухомим складом. За-

вдання складання раціональних маршрутів є особливо актуальним при переве-

зеннях масових вантажів. 

При складанні маршрутів можливі два підходи до організації роботи: 

•  за кожним постачальником закріплюють групу автомобілів, які працю-

ють маятниковими маршрутами; 

•  автомобілі не закріплюються за постачальниками, і маршрут може про-

ходити через різні пункти навантаження й розвантаження, у цьому випадку мо-

жливе скорочення сумарного пробігу автомобіля за рахунок використання раці-

ональних кільцевих маршрутів. 
 

Вихідні дані:  
1. Дані про характеристики транспортної мережі (дивися попереднє прак-

тичне заняття - №4). 

2. Необхідні дані для розрахунків представлені в табл. 5.1.  
 

Таблиця 5.1 - Дані для виконання розрахунків (визначають за останньою циф-

рою залікової книжки або студентського квитка) 
 

Показник 
Значення 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Технічна швидкість, 

км/год 
20 25 21 18 26 22 24 19 27 28 

Час навантаження 

(розвантаження) одні-

єї тонни вантажу, год 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 

Вантажопідйомність, т 8 10 11 9 5 12 15 13 14 7 

Тариф на викорис-

тання транспортного 

засобу, грн/год 

52 58 60 55 40 63 70 65 68 46 

 

Етапи виконання завдання 
 

1. Визначити оптимальний план повернення порожніх автомобілів. 

2. Призначити маршрути руху автомобілів. 

3. Визначити техніко-експлуатаційні показники роботи автомобілів. 

4. Провести оцінку доцільності використання кільцевих маршрутів й екс-

пертним способом визначити найкраще розташування транспортного підприєм-

ства.  



 

Методичні вказівки до виконання роботи 

1. На підставі даних про відстані на окремих ділянках транспортної схе-

ми, які були отримані в попередній роботі, скласти матрицю з відстанями між 

відправниками й одержувачами вантажів (наприклад, табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 - Найкоротші відстані між відправниками й одержувачами ванта-

жів 
 

Вантажовідправник 
Вантажоотримувач 

В1 В2 В3 В4 В5 

А1      

А2      

А3      

А4      

А5      

Математично найкоротша відстань (L  ) може бути описана в такий спосіб: 





n

i
ilL

1

,                                                   (5.1) 

де il  - відстань i -го ділянки (ланки) транспортної схеми, що входить у за-

гальну відстань, км. 

Далі підготувати отримані дані за формою, представленою в табл. 5.3. Ін-

формація про обсяги вивозу й завезення приймається з роботи №4. У правому 

верхньому куті чарунок матриці проставляються дані про найкоротші відстані. 

Ці дані беруться з табл. 5.2. 

При визначенні повернення порожніх автомобілів використати метод по-

двійної переваги. При використанні даного методу в матриці перебуває чарунка 

з мінімальною відстанню й заповнюється максимальною кількістю вантажу з 

можливого по рядку й стовпцю. Далі на дану кількість провадиться зменшення 

кількості вантажу по рядку й по стовпці. Процедура повторють доти не буде 

використаний весь обсяг по вивозу й завезення вантажу (більше докладний 

опис використання розглянутого методу наведено в матеріалах з дисципліни 

дослідження операцій у транспортних системах).  

Отриманий план оптимізувати не потрібно. Прийняти його як оптимальний. 

Таблиця 5.3 - Матриця для заповнення плану повернення порожніх автомобілів 

Вантажовідправник 
Вантажоотримувач 

Обсяг вивозу, т 
В1 В2 В3 В4 В5 

А1 
          

250 
     

А2 
          

325 
     

А3 
          

225 
     

А4 
          

110 
     

А5 
          

165 
     

Обсяг завозу, т 215 230 100 285 245 1075 



 

2. Для призначення маршрутів руху транспортних засобів використати 

метод таблиць зв'язків. Суть методу полягає у використанні двох таблиць, в 

яких відображено інформацію про обсяги перевезеного вантажу (таблиця зв'яз-

ків 1) і про обсяги повернення порожніх транспортних засобів (таблиця зв'язків 

2). Таблицю зв'язків 1 (ТС-1) складають за даними табл. 4.1 (див. практичну ро-

боту №4). Таблицю зв'язків 2 (ТС-2) складають за даними таблиці, в якій пред-

ставлено оптимальний план повернення порожніх транспортних засобів. Прик-

лад таблиць зв'язків наведено на рис. 5.1. 

По даним ТС-1 і ТС-2 скласти маршрути руху транспортних засобів. 

Складання маршрутів починають із ТС-1 і закінчують в ТС-2.  

Спочатку визначають маятникові маршрути - маршрути, що складаються 

з однієї частини в ТС-1 й однієї частини в ТС-2. При цьому маршрут почина-

ється й закінчується в тому самому пункті. 

Після призначення маятникових маршрутів, складають кільцеві маршру-

ти. Процедура складання кільцевих маршрутів аналогічна маятниковим. Від-

мінністю є кількість складових частин маршруту - кількість частин може бути 

4, 6, 8, 10 (у маятникових - 2). 

Для двох маятникових і двох кільцевих маршрутів представити схеми ма-

ршрутів за даними роботи №4. Результати представити у вигляді таблиці (при-

клад представлений у додатку В, табл. В.1). 

 

ТС-1  ТС-2 

А1В2 55  В1А2 215 

А1В4 170  В2А1 120 

А1В5 25  В2А4 110 

А2В1 90  В3А2 100 

А2В4 90  В4А3 120 

А2В5 145  В4А5 165 

А3В1 100  В5А1 130 

А3В2 100  В5А2 10 

А3В4 25  В5А3 105 

А4В3 35  Всего 1075 

А4В5 75    

А5В1 25    

А5В2 75    

А5В3 65    

Всего 1075    

Рис. 5.1 – Дані для складання маршрутів 
 

3. Розрахунки провести для наступних техніко-експлуатаційних показни-

ків: довжини руху з вантажем на маршруті ( егl  , км), довжини маршруту ( мl  , 

км), коефіцієнта використання пробігу (   ), часу обороту на маршруті ( обt  , 

год), кількості оборотів ( обn  , од), часу роботи на маршруті ( мТ  , год). 

Усі розрахунки техніко-експлуатаційних показників проводити для двох 

варіантів: 



 

1) обслуговування споживачів транспортних послуг здійснюють тільки 

маятниковими маршрутами; 

2) обслуговування здійснюється із застосуванням кільцевих маршрутів. 
 

Довжину руху з вантажем на маршруті визначають за формулою: 
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,                                                  (5.2) 

 

де гil  - довжина окремих відрізків транспортної схеми, за якими здійсню-

ється рух транспортного засобу з вантажем маршрутом, км, ni ,1 ; 

n  - кількість ділянок, що входять у маршрут, яким здійснюється рух з 

вантажем, од. 
 

Результати розрахунків звести до таблиці (приклад, табл. 5.5, 5.6). 

Довжину маршруту визначають за формулою: 
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де пjl  - довжина окремих відрізків транспортної схеми, за якию здійсню-

ється рух транспортного засобу без вантажу маршрутом, mj ,1 ; 

m  - кількість ділянок, що входять у маршрут, яким здійснюється рух 

без вантажу, од. 
 

Таблиця 5.5 - Техніко-експлуатаційні показники роботи транспортних засобів 

при обслуговуванні споживачів маятниковими маршрутами 
 

Маршрут 
мQ , т егl , км мl , км   

рпt  , 

год 

обt , 

год 
обn , од мТ , 

год 

1.          

….         

Всього (


n

i
мiТ

1

) 
 

 

Таблиця 5.6 - Техніко-експлуатаційні показники роботи транспортних засобів 

при обслуговуванні споживачів маятниковими й кільцевими маршрутами 
 

Маршрут 
мQ , т егl , км мl , км   

рпt  , 

год 

обt , 

год 
обn , од мТ , 

год 

1. А1В2В2А1 55 11,9 23,8 0,5 0,2 1,15 6 6,9 

…         

Всього (


m

j
мjТ

1

) 
 

Результати розрахунків звести до табл. (приклад, табл. 5.5, 5.6). 

 

Коефіцієнт використання пробігу визначають за формулою: 
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Часу обороту на маршруті визначають за формулою: 
 

рп

Т

м
об t

V

l
t  ,                                         (5.5) 

 

де ТV  - технічна швидкість руху на маршруті, км, год. 

рпt   - час навантаження й розвантаження транспортного засобу на ма-

ршруті, ч. Визначають за формулою: 
 

тнгррп tqNt 1 ,                                          (5.6) 
 

де нq  - номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т; 

тt1  - час навантаження (розвантаження) однієї тонни вантажу, год; 

грN  - кількість відправників вантажу й вантажоодержувачів на марш-

руті, од. 
 

Результати розрахунків звести до табл. (приклад, табл. 5.5, 5.6). 

Кількістю оборотів визначають за формулою: 
 

н

м
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q

Q
n  ,                                                (5.7) 

 

де мQ  - обсяг вантажу перевезений на маршруті від одного відправника 

вантажу до одного вантажоодержувача, т. Визначають на підставі складання 

маршрутів згідно з таблицями зв'язків (див. пункт 2 даної роботи). 
 

Отримані значення кількості оборотів округляти в більшу сторону. Ре-

зультати розрахунків звести до табл. (приклад, табл. 5.5, 5.6). 

Час роботи на маршруті визначають за формулою: 
 

обобм tnТ                                                (5.8) 
 

Результати розрахунків звести до табл. (приклад, табл. 5.5, 5.6). 

 

4. Оцінку доцільності використання кільцевих маршрутів визначити на 

підставі значення економічного ефекту від використання кільцевих маршрутів 

( E  , грн): 
 

)(
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де чЦ1  - тариф на використання транспортного засобу, грн/год; 

мiТ  - час роботи транспортних засобів на i -м маршруті при викорис-

танні тільки маятникових маршрутів, год, ni ,1 ; 



 

мjТ  - час роботи транспортних засобів на j -м маршруті при викорис-

танні маятникових і кільцевих маршрутів, год, mj ,1 ; 

n  - загальна кількість маршрутів при використанні тільки маятнико-

вих маршрутів, од; 

m  - загальна кількість маршрутів при використанні маятникових і кі-

льцевих маршрутів, од. 
 

Рішення приймають в такий спосіб: якщо значення E >0, то доцільніше 

використовувати маятникові й кільцеві маршрути. В противному випадку доці-

льніше користуватися тільки маятниковими маршрутами. 

Для визначення місця розташування транспортного підприємства скорис-

татися наступними умовами: 

1. Відстань від транспортного підприємства до всіх відправників вантажів 

(А1, А2, А3, А4, А5) повинна бути приблизно однаковою. Таку інформацію 

можна одержати, ґрунтуючись на даних про відстані за транспортною схемою 

(див. роботу №4); 

2. Місце розташування транспортного підприємства прив'язати до однієї 

зі зв'язків транспортної схеми, вказавши координати на Х и У, а також описав-

ши сам транспортний зв'язок. 

 

Запитання до перевірки знань: 

 

1. Що називають маршрутизацією перевезень? 

2. Які існують підходи при складанні маршрутів? 

3. Як заповнюють матрицю повернення порожніх автомобілів? 

4. Як заповнюють таблицю зв'язків? 

5. Як складають маятникові й кільцеві маршрути? 

6. Як визначають обсяг перевезеного на ділянках маршруту вантажу? 

7. Які техніко-експлуатаційні показники визначали в роботі? 

8. Як визначають коефіцієнт використання пробігу? 

9. Як визначають доцільність використання кільцевих маршрутів? 

10. Поясніть як Ви вибрали місце розташування транспортного підприєм-

ства. 

 



 

Практичне заняття №6 

ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕХОДУ НА ПАКЕТНУ ПОСТАВКУ 

ПРОДУКЦІЇ 
 

Мета заняття: визначити економічну доцільність здійснення проекту 

щодо переходу підприємства на пакетну поставку продукції замість поставок її 

окремими вантажними одиницями. 
 

Короткі теоретичні відомості 
 

Методи розрахунку ефективності капітальних вкладень і нової техніки 

для мінімізації наведених витрат iП , що представляють собою суму поточних 

витрат iС  і капітальних вкладень iК , наведених до однакової розмірності від-

повідно до нормативу ефективності нЕ , які діють в умовах планової економіки, 

при переході до ринкової економіки виявилися непридатними. 

Поріняльна ефективність, як вихідний методичний принцип оцінки най-

кращого варіанта, вступив у протиріччя з абсолютною ефективністю прийнятих 

рішень, проектів. Це виявилося в умовному виборі бази порівняння, розрахун-

кового року, відриву від системи ціноутворення, визначенні прибутку, немож-

ливості розрахунків в умовах інфляції. 

Для розрахунку економічної ефективності варто враховувати основні 

принципи й сформовані в світовій практиці оцінки інвестиційних проектів, ада-

птовані к умовам переходу до ринкової економіки, в тому числі: 

- визначення ефекту за допомогою зіставлення майбутніх інтегральних 

результатів і витрат з орієнтацією на досягнення необхідної норми доходу на 

капітал або інші показники; 

- приведення майбутніх різночасних результатів і витрат до умов їхньої 

сумірності щодо економічної цінності в початковому періоді; 

- облік впливу інфляції та інших факторів, що впливають на цінність ви-

користаних коштів; 

- облік невизначеності й ризиків, пов'язаних зі здійсненням проекту. 

Для розглянутих умов варто використати показник економічної ефектив-

ності, що враховує витрати й результати, пов'язані з реалізацією проекту й при-

пускає вартісний вимір. Таким показником є чистий дисконтований доход 

(ЧДД) або інтегральний ефект ( интЕ  ), що визначається як сума поточних ефек-

тів за весь розрахунковий період, наведена до початкового кроку, або як пере-

вищення інтегральних результатів над інтегральними витратами. 

Кращим є варіант, у якого значення ЧДД або интЕ  максимальне: 
 

max ттинт ЗРЧДДЕ ,                              (6.1) 
 

де тР  - результати, досягненні за весь розрахунковий період T ; 

тЗ  - витрати, здійснені за той же період. 

 



 

У випадку тотожності корисного результату тР  або неможливості його 

визначення кращим є варіант, що має мінімальні витрати - minтЗ  . 
 

Завдання.  

Визначити значення інтегрального ефекту від впровадження пакетних по-

ставок продукції (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1 - Принципова схема розглянутого завдання 

 

Вихідні дані. 

Етап проекту - дослідження інвестиційних можливостей (передпроектна 

стадія). Масштаб проекту - локальний. Джерело інвестицій - власні кошти підп-

риємства. 

Критерій для ухвалення рішення про перехід на пакетну поставку - вели-

чина чистого дисконтованого доходу або інтегрального ефекту.  

Норму дисконту E  прийняти рівною депозитному відсотку. Розрахунки 

проводять в гривнях. 

На даному етапі в норму дисконту не включати рівень інфляції й ступінь 

ризику. Крок розрахунку прийняти рівним одному року, номер кроку розрахун-

ку в часі 0 нtt ; 1t ; 2t ; 3t ; 4t ; 5t ; 6t ; 7 кtt  (при цьому го-

ризонт розрахунку 81071  нk ttT ). Витрати, результати й ефект 

приводять до базисного моменту часу, тобто 0tK . Горизонт розрахунку 

( 8Т  ) вибирають з розрахунку, що за його межами коефіцієнт дисконтування 

  буде малий та істотно не буде впливати на кінцевий результат.  

Результати проекту (P  ) можуть бути основними (
o
tP  ) і супутніми (

c
tP ). 

Тому що проект має локальні масштаби, що супроводжують результати 
c
tP , по-

в'язані із соціальними й екологічними наслідками, не враховуються. 

 

Вихідні дані для розрахунку ефективності наведені в табл. 6.1. 

 

 



 

Таблиця 6.1 - Вихідні дані  

Показник 

До впровадження 

пакетних переве-

зень 

Після впроваджен-

ня пакетних пере-

везень (прогнозні) 

Обсяг продукції, що випускається, тис. т    

- у рік  100,0 + 10*i 100,0 +10*i 

Норма дисконту 0,25 + 0,1*j 0,25 + 0,1*j 

Вартість 1 т продукції на внутрішньому ринку, 

тис. грн. 
15,0 + 0,1*(i+j) 15,05 + 0,1*(i+j) 

Вартість 1 т продукції на зовнішньому ринку (у 

перевідних грн.), тис. грн. 
- 15,2 + 0,1*(i+j) 

Обсяг експортних поставок, тис. т - 10,0 + 0,1*i 

Упакування Мішки паперові 

багатошарові  

Мішки поліпропі-

ленові  

Маса продукції, що завантажена в один мішок, 

кг 
50,0 50,0 

Розміри мішка після затарювання, мм:    

- довжина  800,0  800,0  

- ширина  400,0  400,0  

- товщина 150,0  150,0  

Вартість одного мішка, грн. 5,0 + 0,1*j 4,8 + 0,1*j 

Число робітників, зайнятих на проведенні 

НРТС робіт 
15 + i 5 + j 

Річний фонд заробітної плати одного робітника 

(3 тис. грн. х 12 міс.), тис. грн. 
36,0 36,0 

Річні втрати продукції при проведенні НРТС 

робіт і при транспортуванні, т 
200,0 + 10*j 50,0 + 10*j 

Час перебування одного вагона під наванта-

женням, год 
4,0 + 0,1*i 1,5 + 0,1*i 

Статичне навантаження на один критий вагон, 

кН 
600 540 

Плата відправника вантажу залізниці за 1 год 

перебування одного вагона під навантаженням, 

грн. 

2,5 + 0,1*j 2,5 + 0,1*j 

Плата за перевезення вантажу в одному крито-

му вагоні виходячи із середньої дальності тра-

нспортування, тис. грн. 

2,0 + 0,1*i 2,0 + 0,1*i 

Річна маса продукції, що втратила товарний 

вигляд, т 
100 + 10*j - 

Ціна 1 т продукції, пов'язана із втратою товар-

ного вигляду, тис. грн. 
14,0 + i - 

Площа складу, зайнята під продукцію, м
2
 1600,0 + 100*j 600,0 + 100*j 

Річні витрати на утримання 1 м
2 

складської 

площі, грн. 
400,0 + 10*i 400,0 + 10*i 

Річні обсяги розкрадань, т 10,0 + j 2,0 + j 

Характеристика піддонів 
- 

Однонастильний дву-

хзаходний дерев'яний 

Розміри піддона, мм:    

- довжина  - 1200 

- ширина  - 800 

- висота - 160 



 

 

Продовження табл. 6.1 
Вартість одного піддона, грн. - 100,0 

Характеристика пакета:    

- число мішків у ряді  - 3 

- число рядів за висотою пакета  - 6 

- число мішків у пакеті  - 18 

- висота пакета з піддоном, мм  - 1000,0 

- маса нетто пакета, кг - 900,0 

Вартість термоусадочної плівки для скріплення 

вантажів, сформованих на одному піддоні, грн. 
- 40,0 + j 

Витрати на розробку проекту, тис. грн. - 200,0 + 10*i 

Витрати на закупівлю обладнання для форму-

вання й скріплення пакетів вантажів, тис. грн. 
- 3000,0 + 100*j 

Витрати на монтажні й пусконалагоджувальні 

роботи, тис. грн. 
- 300,0 + 10*i 

Річні поточні витрати, пов'язані з експлуатаці-

єю встановленого обладнання, тис. грн. 
- 1000,0 + 100*j 

 

i – остання цифра студентського квитка (або залікової книжки) 

j - передостання цифра студентського квитка (або залікової книжки) 
 

Етапи виконання завдання 
 

1. Визначити витрати на реалізацію проекту. 

2. Визначити основні результати проекту.  

3. Розрахувати інтегральний ефект від реалізації проекту.  
 

Методичні вказівки до виконання роботи 
 

1. Витрати на тару визначаються за формулою: 
 

ммт ЦNЦ  ,                                            (6.2) 
 

де мЦ  - вартість одного мішка, грн.; 

мN  - річна потреба в мішках, од. Визначають за формулою: 
 

м

г
м

q

Q
N



1000

,                                                 (6.3) 

 

де гQ  - обсяг продукції, що випускають, т; 

мq  - маса продукції, що завантажують в один мішок, кг. 
 

Річний фонд заробітної плати всіх робітників визначають за формулою:  
 

zNГ р  ,                                         (6.4) 
 

де рN  - число робітників, зайнятих на проведенні НРТС робіт, люд.; 

z  - річний фонд заробітної плати одного робітника, грн. 
 

Середньорічні витрати на перевезення всієї продукції визначають за фор-

мулою: 



 

вагвагпер tNЗ  ,                                          (6.5) 

де вагt  - плата за перевезення вантажу в одному критому вагоні виходячи 

із середньої дальності транспортування, тис. грн.; 

вагN  - річна потреба у вагонах, шт. Визначають за формулою: 

m

Q
N г

ваг
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,                                              (6.6) 

де m  - статичне навантаження на один критий вагон, кН. 
 

Річні витрати на утримання всієї площі, зайнятої під продукцію визнача-

ють за формулою: 

мсклпл zSЗ  ,                                           (6.7) 

де склS  - площа складу, зайнята під продукцію, м
2
; 

мz  - річні витрати на утримування 1 м
2 
складської площі, грн. 

 

Річні витрати на придбання піддонів визначають за формулою: 

подподпод tNЗ  ,                                              (6.8) 
 

де подt  - вартість одного піддона, грн.; 

подN  - річна потреба в піддонах, од. Визначають за формулою: 

п

г
под

m

Q
N



1000

,                                              (6.9) 

де пm  - маса пакета нетто, кг. 
 

Річні витрати на придбання плівки визначають за формулою: 

плподпл tNЗ  ,                                              (6.10) 
 

де плt  - вартість термоусадочної плівки для скріплення вантажів, сформо-

ваних на одному піддоні, грн. 

Результати розрахунків представити у вигляді табл. 6.2. 

Таблиця 6.2 - Розрахунок витрат проекту 

Показник 
До впровадження 

пакетних перевезень 

Після впровадження пакет-

них перевезень (прогнозні) 

Річна потреба в мішках, тис. шт.   

Вартість мішків на весь річний обсяг продукції, 

тис. грн. 
  

Річний фонд заробітної плати всіх робітників, 

тис. грн. 
  

Річна потреба в критих вагонах    

Середньорічні витрати на перевезення всієї 

продукції, тис. грн. 
  

Річні витрати на утримання всієї площі, зайня-

тої під продукцію, тис. грн. 
  

Річна потреба в піддонах, тис. шт.   

Річні витрати на придбання піддонів, тис. грн.   

Річні витрати на придбання плівки, тис. грн.   



 

Інші види витрат (витрати на розробку проекту, закупівлю обладнання, 

монтаж і пусконалагоджувальні роботи, річні поточні витрати, пов'язані з екс-

плуатацією встановленого обладнання) приймаються з вихідних даних і зано-

сяться в табл. 6.3.  
 

Таблиця 6.3 - Результати розрахунку інтегрального ефекту 

Склад витрат і результа-

тів 

Вартісна оцінка витрат і результатів, тис. грн., за роки розрахунково-

го періоду 

2006 

0нt  

2007 

1t  

2008 

2t   

2009 

3t  

2010 

4t  

2011 

5t  

2012 

6t   

2013 

7t  

ВИТРАТИ         

Розробка проекту          

Закупівля обладнання          

Монтаж і пусконалаго-

джувальні роботи 
        

Витрати на виготовлен-

ня або закупівлю піддо-

нів 

        

Придбання термоусадо-

чной плівки на всю річ-

ну програму  

        

Річні поточні витрати 

(зарплата, електроенер-

гія, тепло, ремонт) без 

обліку амортизаційних 

відрахувань на повне 

відновлення 

        

Залишкова вартість 

устаткування (зі знаком 

- ) на кінець розрахун-

кового періоду з ураху-

ванням початку його 

роботи з 2t  (2002 р.), 

тобто протягом п'яти 

років при терміні служ-

би 15 років 

        

Сумарні витрати на ко-

жний t -му рік розраху-

нкового періоду 

        

РЕЗУЛЬТАТИ         

Ефект 1E  від підвищен-

ня ціни на продукцію в 

пакетованому вигляді 

        

Ефект 2E  від переходу 

на більш дешевий вид 

тари 

        

Ефект 3E  від вивіль-

нення робітників 
        

 

 



 

Продовження табл. 6.3. 

Ефект 4E  від скорочен-

ня втрат продукції 
        

Ефект 5E  від виниклої 

можливості експортних 

поставок за більш висо-

ку ціну (15,2-15,0) 10000 

т 

        

Ефект 6E  від зниження 

часу перебування ваго-

нів під навантаженням  

        

Ефект 7E , у цьому ви-

падку — збиток від не-

довантаження вагонів 

пакетованою продукці-

єю 

        

Ефект 8E  від збережен-

ня товарного вигляду 

продукції 

        

Ефект 9E  від вивіль-

нення складської площі 
        

Ефект 10E  від зниження 

розкрадань продукції 
        

Сумарні результати за 

кожним t -му роком ро-

зрахункового періоду 

        

Різниця витрат і резуль-

татів за кожним t -му 

роком, тобто tt ЗP   по 

вертикалі 

        

Коефіцієнт дисконту-

вання   (при нормі ди-

сконту 25,0E  за ро-

ками t -го розрахунко-

вого періоду) 

        

Результати й витрати в 

році t , наведені до по-

чаткового року 0нt  
        

Результати й витрати 

наростаючим підсумком 
        

 

Залишкова вартість основних фондів - обладнання, що входить до складу 

витрат з негативним знаком (-) визначається за формулою: 

ликt

tt

лик Ф
E

EE
ФФЛ

сл

сл
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)( 0 ,                     (6.11) 

 



 

де 0Ф  - початкова вартість обладнання тис. грн; 

ликФ  - ліквідаційне сальдо (5% від 0Ф ), тис. грн.; 

Е  - норма дисконту, рівна нормі прибутковості (0,25); 

слt  - термін служби обладнання ( слt  15 років); 

t  - термін служби обладнання до року кtt  =5 років. 
 

Результати розрахунків зводять до табл. 6.3.  
 

2. Основний результат буде дорівнювати сумі ефектів, отриманих за рік t : 
 





n

i
i

o
t EP

1

,                                             (6.12) 

 

де iE  - ефект, отриманий за рік t ; 

n  - число можливих ефектів, реалізованих за рік t  (у роботі 10n ). 
 

Далі описані формули визначення можливих ефектів від використання 

пакетних поставок.  

Ефект ( 1E  ) від можливого підвищення цін на продукцію, що поставля-

ється в пакетованому вигляді, складське господарство яке орієнтовано на робо-

ту з пакетами: 
 

1121 )( QЦЦE пп  ,                                          (6.13) 
 

де 12 , пп ЦЦ  - ціна одиниці продукції відповідно після й до переходу на 

пакетну поставку за рік t , тис. грн/т; 

1Q  - обсяг продукції, що поставляється в пакетованому вигляді за рік t , т. 
 

Ефект ( 2E  ) від переходу на інши, більш дешевий вид тари у зв'язку із 

впровадженням пакетних перевезень: 
 

212 тт ЦЦE  ,                                          (6.14) 
 

де 21, тт ЦЦ  - витрати на тару відповідно до переходу й після переходу на 

пакетні перевезення за рік t , тис. грн. 
 

Ефект ( 3E  ) від вивільнення робітників, зайнятих на трудомістких вантаж-

них операціях з тарно-штучними вантажами в результаті переходу на пакетні пос-

тавки продукції: 
 

213 ГГE  ,                                          (6.15) 
 

де 21, ГГ  - річний фонд заробітної плати всіх робітників відповідно до 

переходу й після переходу на пакетні перевезення за рік t , тис. грн.  
 

Ефект ( 4E  ) від скорочення втрат продукції: 

 

)( 214 потпотп QQЦE  ,                                   (6.16) 



 

де пЦ  - ціна одиниці продукції за рік t ; 

21, потпот QQ  - річні втрати продукції при проведенні НРТС робіт й у шля-

ху відповідно до переходу й після переходу на пакетні перевезення за рік t , т 
 

Ефект ( 5E  ) від виниклої можливості експортних поставок продукції при 

переході на пакетні перевезення. Цей ефект може бути отриманий, наприклад, за 

рахунок різниці світових і внутрішніх цін: 
 

55 )( QЦЦE вм  ,                                     (6.17) 
 

де мЦ  - світові ціни на продукцію, переведені в гривни за офіційним 

курсом долара за рік t , тис. грн/т; 

вЦ  - ціни на продукцію на внутрішньому ринку за рік t , тис. 

грн/т; 

5Q  - обсяги експортних поставок продукції за рік t , т. 

 

Економія ( 6E  ) від зниження часу перебування вагонів під навантажен-

ням у відправника вантажу: 
 

чвагваг tTNTNE  )( 22116 ,                                 (6.18) 

 

де 21, вагваг NN  - річна потреба у вагонах відповідно до переходу й після 

переходу на пакетні перевезення за рік t , шт.  

21,ТТ  - час перебування одного вагона під навантаженням відповід-

но до переходу й після переходу на пакетні перевезення за рік t , год 

чt  - плата вантажовідправника залізній дорозі за 1 год перебування 

одного вагону під навантаженням, грн. 
 

Ефект ( 7E  ) від можливого підвищення статичного навантаження в ме-

жах вагових норм, установлених залізницею. Враховуючи, що при впрова-

джені пакетних перевезень для деяких видів вантажів завантаження вагонів мо-

же знизитися, ефект 7E  може мати від’ємне значення, тобто наносити збиток, що 

повинно також враховуватися в розрахунках: 
 

217 перпер ЗЗE  ,                                          (6.19) 
 

де 21, перпер ЗЗ  - середньорічні витрати на перевезення всієї продукції від-

повідно до переходу й після переходу на пакетні перевезення за рік t , тис. грн. 
 

Ефект ( 8E  ) від збереження товарного вигляду продукції при пері ході на 

пакетні перевезення: 
 

  8218 QЦЦE твтв  ,                                          (6.20) 



 

де 1твЦ  - ціна одиниці продукції, що не втратила товарного вигляду за 

рік t , тис. грн/т; 

2твЦ  - ціна одиниці продукції, що втратила товарний вигляд, тис. 

грн/т; 

8Q  - обсяг продукції, що втратила товарний вигляд, т. 
 

Ефект ( 9E  ) від підвищення навантаження на 1 м
2
 складською площі й 

зниження потреби в ній при однакових обсягах продукції: 
 

219 плпл ЗЗE  ,                                          (6.21) 
 

де 21, плпл ЗЗ  - річні витрати на утримування всієї площі, зайнятої під про-

дукцію відповідно до переходу й після переходу на пакетні перевезення за рік 

t , тис. грн. 
 

Ефект ( 10E  ) від зниження розкрадань продукції після впровадження паке-

тованих поставок: 
 

221110 ЦMЦME  ,                                (6.22) 
 

де 21, MM   - річні обсяги розкрадань відповідно до переходу й після 

переходу на пакетні перевезення в році t , т; 

12 , пп ЦЦ  - ціна одиниці продукції відповідно після й до переходу на 

пакетну поставку за рік t , тис. грн/т. 
 

Отримані результати зводять до табл. 6.3.  
 

3. Інтегральний ефект визначають за формулою:  
 

))((
0

t

T

t
ttинт ЗPЕ 



,                                    (6.23) 

 

де T  - горизонт розрахунку, років ( летT 8  ); 

t  - коефіцієнт дисконтування для t -го року проекту. Визначають за 

формулою: 
 

tt
E)1(

1


 ,                                                (6.24) 

 

де E  - норма дисконту.  
 

Результати розрахунків звести до табл. 6.3. 

Для отриманих значень побудувати графік залежності результатів і ви-

трат, наведених до початкового року 0нt  (наприклад, рис. 6.2). 
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Рис. 6.2 - Графік залежності ефектів від реалізації проекту за роками 
 

Для визначення строку окупності необхідно визначити значення резуль-

татів і витрат проекту наростаючим підсумком. Значення визначають на підста-

ві послідовного підсумовування отриманих ефектів за окремі роки. Результати 

представити в табл. 6.3 й у вигляді графіка (наприклад, рис. 6.3). 
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Рис. 6.3 - Графік залежності ефектів від реалізації проекту за роками 
 

Строк окупності складе при цьому приблизно п'ять із половиною років 

від початку здійснення проекту, тобто коли початкові вкладення й інші витрати 

покривають сумарні результати. 
 

Запитання до перевірки знань: 
 

1. Що необхідно враховувати при визначенні економічної ефективності? 

2. За якими показниками існує відмінність між існуючою схемою й пропоно-

ваною? 

3. За рахунок чого в перші роки реалізації проекту ефект проекту негативний? 

4. За рахунок чого в заключні роки реалізації проекту ефект стає позитивним? 

5. Як визначають строк окупності проекту? 

6. Як вплине збільшення кількості мішків розташованих на піддоні на 

значення інтегрального ефекту проекту? 
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Додаток А 

 

Договор № 161 на 2002 год                     Код: 3382 
 

ЗАО "Клинский пивокомбинат", именуемый в дальнейшем ПОСТАВ-

ЩИК, в лице коммерческого директора Прусаченкова И. В., действующего на 

основании Устава, с одной стороны и филиал "Солнечногорск" Солнечногорс-

кого райпо, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице директора Рудае-

вой Л. Г., действующий на основании УСТАВА, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и опла-

тить продукцию ПОСТАВЩИКА в количестве и ассортименте, согласно спе-

цификации, являющейся неотъемлемой частью договора. Сумма договора ори-

ентировочно составляет 6750 руб. 
 

2. Порядок поставки 
 

2.1. Поставка производится по согласованным заявкам централизованно 

автотранспортом в одно торговое предприятие, либо самовывозом на транспор-

те, имеющем санитарный паспорт. 

2.2. При наличии у ПОКУПАТЕЛЯ задолженности по залоговой таре 

свыше 100 ящиков с посудой либо 10 кег, а также при отсутствии на счете ПО-

СТАВЩИКА средств для предварительной оплаты не менее одной партии про-

дукции отгрузка приостанавливается. 

2.3. ПОКУПАТЕЛЬ производит дезинфекцию установок для разлива пи-

ва. 

2.4. При отказе от получения доставленной продукции ПОКУПАТЕЛЬ 

делает запись в ТТН о причинах отказа и заверяет подписью ответственного 

лица. В случае уклонения от внесения записи отметку в ТТН делает водитель. 

2.5. При возврате продукции на завод ПОКУПАТЕЛЬ возмещает ПОС-

ТАВЩИКУ транспортные расходы, а в случае направления груза другому по-

лучателю — возмещает разницу в транспортных расходах. 

2.6. Переадресацию товара ПОКУПАТЕЛЬ обязан согласовывать с ПОС-

ТАВЩИКОМ в письменном виде.  
 

3. Качество продукции 
 

3.1. Поставленная продукция должна соответствовать по качеству ГОСТ 

Р 51174-98, ТУ 9184-557-05031531-98 "Пиво". 

3.2. Приемка продукции и тары по количеству и качеству производится в 

соответствии с инструкцией № П-6 и П-7, утв. ГА СССР. При обнаружении не-

качественной продукции уведомление ПОСТАВЩИКА телеграммой и его вы-

зов обязательны. 

3.3. При обнаружении в партии возвращенной тары сверх нормативного 

боя бутылок, не превышающего 0,5% и лома ящиков не превышающего 0,05% 



 

от количества поступившей тары акт приемки не составляется. Основанием для 

расчета является приемная квитанция пивокомбината. 

3.4. На первую партию продукции, поставляемую ПОКУПАТЕЛЮ, выда-

ется сертификат соответствия. Качественное удостоверение выдается на каж-

дую партию продукции, поставляемую ПОКУПАТЕЛЮ. 
 

4. Тара 
 

4.1. Бутылочная продукция поставляется в залоговой таре ПОСТАВЩИ-

КА, бутылка емкостью 0,5 типа X: 0,33, типа 5 ГОСТ 10117-80, ящиках поли-

мерных ОСТ 10-16-92, в кегах емкостью 50 литров. 

4.2. Бутылки возвращаются в исправных полимерных ящиках. Бутылки 

не должны иметь сквозных щербин в верхней части горла, а также с внешней и 

внутренних сторон, сколов и посечек на внешней стороне горла, щербин на дне, 

трещин на стекле горла и корпуса, клейма на корпусе в виде круга с бутылкой 

"Б", с надписью "техтара", ободка матового цвета в верхней части корпуса, за-

паха красок, масел, медикаментов, других химических веществ, осадка на внут-

ренних стенках чернил, клея и др. несмываемых осадков, пробок и других пре-

дметов внутри. Допускается наличие осадка пищевых жидкостей. 

4.3. Стеклянная и полимерная тара учитывается поштучно по емкостям и 

типам. 

4.4. Возвратные кеги должны соответствовать по качеству ГОСТ 6247-79, 

РТМ 27-72-1582. 

4.5. ПОКУПАТЕЛЬ возвращает тару обратным рейсом в количестве, не 

менее полученного с продукцией. 

4.6. При обнаружении несоответствия качества тары требованиям норма-

тивных документов ПОСТАВЩИК принимает тару на ответственное хранение, 

о чем уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ телеграммой. Если в течение 14 дней с моме-

нта уведомления ПОКУПАТЕЛЬ не распорядился данной тарой, она подлежит 

уничтожению.  

4.7. Ответственность ПОКУПАТЕЛЯ за несвоевременный возврат тары 

наступает по результатам движения за месяц. 
 

5. Цены и порядок расчетов 
 

5.1. Продукция поставляется по свободным ценам. 

5.2. На тару установлены залоговые цены. Цены, действующие на момент 

заключения договора, могут меняться при изменении цен на сырье, материалы, 

энергоносители. При этом дополнительного согласования цен с ПОКУПАТЕ-

ЛЕМ не производится. Фактическое принятие продукции ПОКУПАТЕЛЕМ 

означает согласование цен. 

5.3. Транспортные расходы возмещает ПОКУПАТЕЛЬ сверх установлен-

ной цены на продукцию. 

5.4. Согласно действующего законодательства всю ответственность за со-

хранность груза при централизованных поставках, с момента принятия его к 

перевозке и до выдачи грузополучателю, несет транспортная организация, осу-



 

ществляющая перевозку груза. В случае обнаружения утраты, недостачи или 

повреждения груза ПОКУПАТЕЛЬ предъявляет транспортной организации 

претензию в установленном порядке. 

5.5. Продукция оплачивается покупателем в сумме, указанной в ТТН пос-

тавщика. 

5.5.1. По заявке покупателя поставщик заказывает для него транспорт для 

поставки продукции по месту назначения. Поставщик рассчитывает цену за до-

ставку по тарифам транспортной организации. Покупатель оплачивает транс-

портные услуги. 

5.6. Поставка продукции производится только при наличии пред-

варительной оплаты не менее чем одной партии. Сданная тара засчитывается 

ПОКУПАТЕЛЮ на предоплату. 

5.7. При отгрузке продукции без предварительной оплаты ПОКУПАТЕЛЬ 

производит оплату в сроки и на условиях, предусмотренных дополнительным 

соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.8. Плановая сверка расчетов за продукцию и тару производится бухгал-

терией ПОСТАВЩИКА с 11 по 20 число каждого месяца, следующего за отче-

тным. Акт сверки направляется ПОКУПАТЕЛЮ не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. ПОКУПАТЕЛЬ обязан вернуть оформленный АКТ 

сверки до 25 числа того же месяца либо при наличии возражений направить в 

тот же срок к ПОСТАВЩИКУ своего уполномоченного представителя с необ-

ходимыми бухгалтерскими документами для проведения сверки расчетов. Ли-

цо, участвующее в сверке от имени ПОКУПАТЕЛЯ, должно иметь доверен-

ность ПОКУПАТЕЛЯ, содержащую правомочие на осуществление данных дей-

ствий. При неисполнении ПОКУПАТЕЛЕМ условий настоящего пункта ПОС-

ТАВЩИК вправе приостановить отгрузку продукции. 

5.9. В случае расхождения в расчетах и наличия у ПОСТАВЩИКА осно-

ваний требовать оплаты ПОКУПАТЕЛЮ дается 10 дней для осуществления 

сверки счетов. Если данная сверка не проводится в указанные сроки, то считае-

тся, что ПОКУПАТЕЛЬ согласен с указанной суммой, рассматривает ее своим 

обязательством и отвечает по нему перед ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.10. Стоимость 1 (одной) кег 100 (сто) долларов США по курсу ЦБ РФ 

на день оплаты. 
 

6. Имущественная ответственность 
 

6.1. За просрочку возврата (сдачи) залоговой тары (п. 4.5) ПОКУПАТЕЛЬ 

уплачивает ПОСТАВЩИКУ штраф в размере 300% стоимости невозвращенной 

в срок тары. 

6.2. В случае несвоевременной оплаты продукции (п. 5.5) ПОКУПАТЕЛЬ 

уплачивает штраф в размере 0,5% от стоимости неоплаченной продукции за 

каждый просроченный день до оплаты. 

6.3. Штраф за простой автотранспорта при выгрузке товара покупателем 

200 руб. за 1 час. 

 



 

7. Заключительные положения 
 

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в условиях насто-

ящего договора, стороны руководствуются положениями действующего зако-

нодательства РФ. 

7.2. Договор считается незаключенным, если ПОКУПАТЕЛЬ в течение 

месяца не приступил к его исполнению. 

7.3. Споры между сторонами решаются в арбитражном суде. 

7.4. Настоящий договор действует с 11.01.2002 г. по 21.12.2002 г. 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 
 

ПОСТАВЩИК: ЗАО "Клинский пивокомбинат"  

141600 МО, г. Клин, ул. Московская, 28. 

ИНН 5020002189, р/с 40702810200010001294 в АКБ "ИРС" г. Москва 

к/с 30101810000000000544 БИК 044583544 

Факс: 2-31-53. Тел. 3-57-11, 5-71-2 (отдел маркетинга и рекламы).  

Код для регионов — 09624; для Москвы — 224. 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: Филиал "Солнечногорск" Солнечногорского райпо  

Юридический адрес: 141500, Солнечногорск, ул. Красная, д. 65.  

Почтовый адрес: 142500, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 65.  

Место торговли — г. Солнечногорск  

Телефоны. Факс____________________ 

Р/с 40703810905100148044, к/с 301018108000000000456 в МАКБ  

"Возрождение" Солнечногорский ф-л БИК 044696456 

 

Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменении 

реквизитов. 

 

ПОСТАВЩИК:                                     ПОКУПАТЕЛЬ 

 

Прусаченков И. В.                                 Рудаева Л. Г. 

дов. № 101 от 06.01.2002 г.  

Завидина Л. Г. 

 



 

Додаток Б 
 

Таблиця Б.1 – Характеристика товарів, що призначені до перевезення 

Но-

мер 

ва-

ріа-

нта 

Найменування вантажу 

Вид пер-

винної упа-

ковки това-

ру 

Об’ємна ва-

га, т/м
3
 (се-

редня розра-

хункова ве-

личина) 

Вид вантажної одиниці 

1 2 3 4 5 6 

1.  Одяг 
Тюки 0,12 

піддон 

1200х800 

контейнер 

АУК-1,25 

2.  Взуття 
Коробки 0,25 

піддон 

1200х1000 

тара-

обладнання 

3.  Шкіра й вироблені 

шкіра  
Тюки 0,35 

піддон 

1200х800 

контейнер 

АУК-0,625 

4.  Галантерея  
Коробки 0,45 

піддон 

1200х1000 

тара-

обладнання 

5.  Вироби зі скла, порце-

ляни, фаянсу, кераміки  
Коробки 0,30 

піддон 

1200х800 

контейнер 

АУК-0,625 

6.  Музичні інструменти  
Ящики 0,20 

піддон 

1200х1000 

контейнер 

АУК-1,25 

7.  Продукція поліграфіч-

ної промисловості  
Пачки 0,45 

піддон 

1200х800 

тара-

обладнання 

8.  Спортивний інвентар 
Коробки 0,15 

піддон 

1200х1000 

контейнер 

АУК-1,25 

9.  Килими, ковдри  
Кипи 0,30 

піддон 

1200х800 

контейнер 

АУК-1,25 

10.  Цукор у тарі  
Пачки 0,77 

піддон 

1200х1000 

тара-

обладнання 

11.  Вино-горілчані вироби  
Ящики 0,50 

піддон 

1200х800 

контейнер 

АУК-0,625 

12.  Кондитерські вироби  
Коробки 0,45 

піддон 

1200х1000 

тара-

обладнання 

13.  Консерви  
Короба 0,78 

піддон 

1200х800 

контейнер 

АУК-1,25 

14.  Чай 
Ящики 0,32 

піддон 

1200х1000 

тара-

обладнання 

15.  Тютюн і тютюнові ви-

роби  
Короба 0,28 

піддон 

1200х800 

контейнер 

АУК-0,625 

16.  Крупа, макарони  
Пачки 0,75 

піддон 

1200х1000 

тара-

обладнання 

17.  Металеві вироби про-

мислового призначення 

(гвинти, болти, гайки, 

скоби й ін.)  

Коробки 2,50 
піддон 

1200х800 

контейнер 

АУК-1,25 

 



 

Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 6 

18.  Вироби металеві побу-

тового призначення 

(бачки, праски, м'ясо-

рубки, чайники, гасни-

ці й ін.)  

Ящики 0,60 
піддон 

1200х1000 

контейнер 

АУК-1,25 

19.  Радіотехнічне облад-

нання й апаратури  
Короба 0,50 

піддон 

1200х800 

контейнер 

АУК-0,625 

20.  Апарати й прилади 

(машини рахункові, те-

лефонні й телеграфні 

апарати й ін.) 

Ящики 0,30 
піддон 

1200х1000 

контейнер 

АУК-1,25 

21.  Електропобутові ма-

шини  
Коробки 0,15 

піддон 

1200х800 

тара-

обладнання 

22.  Інструменти (крім аб-

разивних)  
Коробки 0,45 

піддон 

1200х1000 

тара-

обладнання 

23.  Виробу із пластмас  
Ящики 0,50 

піддон 

1200х800 

контейнер 

АУК-0,625 

24.  Гума й гумовотехнічні 

вироби  
Мішки 0,66 

піддон 

1200х1000 

контейнер 

АУК-1,25 

25.  Азбестові технічні ви-

роби 
Мішки 0,70 

піддон 

1200х800 

контейнер 

АУК-0,625 

26.  Побутові мийні засоби  
Коробки 0,70 

піддон 

1200х1000 

тара-

обладнання 

27.  Продукція парфумер-

ної й хіміко-

фармацевтичної про-

мисловості  

Коробки 0,50 
піддон 

1200х800 

тара-

обладнання 

28.  Папір і картон  
Короба 0,55 

піддон 

1200х1000 

контейнер 

АУК-1,25 

29.  Сірники 
Ящики  0,25 

піддон 

1200х800 

контейнер 

АУК-0,625 

30.  Виробу з паперу (пап-

ки, плетіння для книг, 

зв'язки, стрічка паперо-

ва, фотопапір й ін.)  

Ящики 0,73 
піддон 

1200х1000 

контейнер 

АУК-0,625 

 

 

Таблиця Б.2 – Характеристика піддонів 

Розмір піддона в плані, мм Вантажопідйомність, т Висота, мм 
Власна вага, 

кг 

1200х800 1,0 150 26 

1200х1000 1,25 150 30 

 



 

 

Таблиця Б.3 – Характеристика контейнерів 

Позначення типо-

розміру контей-

нера 

Зовнішні розміри, мм 
Внутрішні розміри, мм, не 

менш 

Маса 

брут-

то, т  

Власна 

вага, кг 

Довжина Ширина Висота Довжина Ширина Висота 

1АА 12192 2438 2591 11988 2330 2350 30 3780 

1А 12192 2438 2438 11988 2330 2197 30 3480 

1АХ 12192 2438 <2438 11988 2330 * 30 3480 

УУК-30 12192 2438 2438 12027 2330 2228 30 3100 

1СС 6058 2438 2591 5867 2330 2350 24 2320 

1С 6058 2438 2438 5867 2330 2197 24 2120 

1СХ 6058 2438 <2438 5867 2330 * 24 2320 

УУК-20 6058 2438 2438 5897 2330 2228 20 2055 

УУК-10 2991 2438 2438 2830 2330 2228 10 1370 

УУКП-5 (6) 2100 2650 2591 1950 2515 2310 5 1050 

УУКП-5 2100 2650 2591 1950 2515 2310 5 1050 

УУК-5 (6) 2100 2650 2400 1950 2515 2128 5 1000 

УУК-5 2100 2650 2400 1950 2515 2128 5 950 

УУК-5У 2100 1325 2400 1980 1216 2128 5 650 

УУКП-3 (5) 2100 1325 2591 1980 1225 2380 3 650 

УУК-3 (5) 2100 1325 2400 1980 1225 2128 3 550 

УУК-3 2100 1325 2400 1980 1225 2128 3 500 

АУК-1,25 1800 1050 2000 1720 960 1820 1,25 340 

АУК-0,625 1150 1050 1700 1070 910 1520 0,625 225 

* - Визначають розрахунком залежно від прийнятої зовнішньої висоти контейнера  

 

Таблиця Б.4 - Технічна характеристика пакетів тарно-штучних вантажів 

Габаритні розміри (довжина, ши-

рина, висота), мм, не більше 

Маса брут-

то, т, не бі-

льше 

Сфера застосування 

620х420х950 1 Переважно для внутрішньозаводських і 

міжзаводських перевезень 840х620х1150 1 

1240х840х1350 1,25 Для внутрішніх і зовнішньоторговель-

них перевезень на всіх видах транспор-

ту 
1240х1040х1350 1,25 

1680х1240х1700 3,2 Для внутрішніх і зовнішньоторговель-

них перевезень переважно на водному 

транспорті 
1880х1240х1700 3,2 

 

Таблиця Б.5 – Характеристика тюків, кип 

Номер 

варіанта 

Розмір тюка (кипи) (довжина, 

ширина, висота), мм 

Номер 

варіанта 

Розмір тюка (кипи) (довжина, 

ширина, висота), мм 

0 730х590х460 5 500х400х500 

1 850х630х680 6 1200х730х640 

2 760х430х530 7 750х650х400 

3 810х630х510 8 1000х610х380 

4 1250х450х450 9 1090х740х640 



 

Таблиця Б.6 – Характеристика мішків 

Номер 

варіанта 

Матеріал 

мішка 

Розмір мішка (дов-

жина, ширина, висо-

та або товщина), мм 

Номер 

варіанта 

Матеріал міш-

ка 

Розмір мішка (до-

вжина, ширина, 

висота або товщи-

на), мм 

0 джутовий 900х450х250 5 джутовий 900х450х150 

1 джутовий 750х570х250 6 джутовий 900х500х300 

2 джутовий 800х600х300 7 паперовий 850х630х140 

3 джутовий 900х600х240 8 паперовий 750х400х160 

4 джутовий 900х600х250 9 поліетиленовий 900х400х150 
 

Таблиця Б.7 – Характеристика ящиків, коробів 

Номер 

варіанта 

Розмір ящика (довжина, ширина, 

висота), мм 

Номер 

варіанта 

Розмір ящика (довжина, ширина, 

висота), мм 

0 540х355х230 5 380х270х270 

1 406х400х210 6 390х265х240 

2 400х238х310 7 530х340х190 

3 400х238х278 8 424х301х285 

4 400х286х286 9 534х430х330 
 

Таблиця Б.8 – Характеристика коробок 

Номер 

варіанта 

Розмір коробки (довжина, шири-

на, висота), мм 

Номер 

варіанта 

Розмір коробки (довжина, шири-

на, висота), мм 

0 305х195х110 5 450х300х110 

1 295х270х110 6 410х275х115 

2 285х270х120 7 385х290х120 

3 275х225х110 8 370х300х105 

4 490х310х120 9 370х275х100 
 

Таблиця Б.9 – Характеристика пачок 

Номер 

варіанта 

Розмір пачки (довжина, ширина, 

висота), мм 

Номер 

варіанта 

Розмір пачки (довжина, ширина, 

висота), мм 

0 147х70х76 5 190х90х85 

1 165х85х72 6 195х110х90 

2 165х97х72 7 223х85х85 

3 165х105х76 8 250х95х85 

4 185х90х75 9 260х95х90 
 

Таблиця Б.10 – Характеристика тари-обладнання 

Номер 

варіанта 

Габаритний розмір 

(довжина, ширина, 

висота), мм 

Вантажопід-

йомність, кг 

Номер 

варіан-

та 

Габаритний роз-

мір (довжина, 

ширина, висота), 

мм 

Вантажопі-

дйомність, 

кг 

0 840х620х1150 300 5 930х740х1640 192 

1 870х655х1150 300 6 600х400х1200 192 

2 806х614х1048 300 7 840х620х1600 192 

3 835х620х1350 300 8 928х808х1779 192 

4 840х620х1600 300 9 830х706х1770 144 

 



 

 

Таблиця Б.11 – Характеристика транспортних засобів 

Но-

мер 

ва-

ріа-

нта 

Транс-

портний 

засіб 

(шасі, 

тягач) 

Модель Призначення 

Внутрі-

шні ро-

зміри 

кузова 

(довжи-

на, ши-

рина, 

висота), 

мм 

Ван-

тажо-

під-

йом-

ність, 

кг) 

Зовнішній вигляд 

збоку 
сзади 

(спереди) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
ЗИЛ-

433362 
498000 

Перевезення 

різних ванта-

жів, у т.ч. хар-

чових продук-

тів 

3700 

2400 

1950 

5375 

 
 

2.  
ЗИЛ-

5301БО 
372800 

Перевезення 

різних ванта-

жів, у т.ч. хар-

чових продук-

тів 

3500 

2100 

1850 

2500 

  

3.  
ГАЗ-

33021 
2730НА 

Перевезення 

різних ванта-

жів, у т.ч. хар-

чових продук-

тів 

2940 

1900 

1710 

1350 

 
 

4.  

КА-

МАЗ-

53215 

672500 

Перевезення 

різних ванта-

жів, у т.ч. хар-

чових продук-

тів 

6090 

2400 

2400 

10000 

  

5.  
ЗИЛ-

5301БО  
378810  

Перевезення 

різних вантажів 

(у тому числі 

швидкопсув-

них)  

3546 

2130 

2012 

2100 

 
 

6.  
ЗИЛ 

433362  
472120  

Перевезення 

різних вантажів 

(у тому числі 

швидкопсув-

них)  

3850 

2422 

2115 

5000 

  

7.  
ЗИЛ-

433102  
472210  

Перевезення 

різних вантажів 

(у тому числі 

швидкопсув-

них)  

4825 

2422 

2115 

5700 

  

8.  
ЗИЛ-

5301ЮО 
37880А 

Перевезення 

різних вантажів 

3693 

2146 

2315 

2805 

  



 

 

Продовження табл.Б.11 
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9.  
ЗИЛ-

5301ЕО 
378801 

Перевезення 

різних ванта-

жів, торгівля 

товарами на-

родного спо-

живання 

4586 

2358 

2315 

2300 

  

10.  
ЗИЛ-

5301БО 
378803 

Перевезення 

різних ванта-

жів, торгівля 

товарами на-

родного спо-

живання 

3693 

2358 

2315 

2900 

  

11.  
ЗИЛ-

5301БО  
474500  

Перевезення 

різних вантажів 

3470 

2048 

1948 

3000 

  

12.  
ГАЗ-

3302  

2719ВА, 

2719СD  

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

3000 

1930 

1700 

1150 

  

13.  
ГАЗ-

33021  

27191Е, 

27191F  

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

3030 

1960 

1715 

1250 

  

14.  
ГАЗ-

3307  
4760ВА  

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

3690 

2300 

1880 

3500 

  

15.  
ГАЗ-

3307  
4760FН  

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

3760 

3760 

1950 

3700 

  

16.  
ГАЗ-

3307  
4760ТS  

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

3610 

3610 

1850 

2600 

 
 

17.  
ЗИЛ-

433362  
47601С  

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

3690 

2300 

1880 

5200 
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18.  
ЗИЛ-

433362  
47601К 

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

3760 

2370 

1950 

5400 

  

19.  
ЗИЛ-

433112  
47602D 

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

4650 

2300 

1880 

5200 

  

20.  
ЗИЛ-

433112  
47602L 

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

4730 

2370 

1950 

5450 

  

21.  
ЗИЛ-

433362  
76021N  

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

3610 

2235 

1850 

4600 

 
 

22.  
ЗИЛ-

433112  
47602P 

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

4450 

2235 

1850 

4400 

 
 

23.  
ЗИЛ-

5301БО  
47603А  

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

3630 

2125 

1900 

2700 

 
 

24.  
ЗИЛ-

5301БО  
47604С 

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

3660 

2155 

1915 

2880 

 
 

25.  
ЗИЛ-

5301ЕО  
47605B 

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

4230 

2125 

1900 

2300 

 
 

26.  
ЗИЛ-

5301ЕО  
47603D 

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

4260 

2155 

1915 

2510 
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27.  
ЗИЛ-

5301БО  
47605E 

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

3660 

2100 

1880 

2100 
 

 

28.  
ЗИЛ-

5301ЕО  
47605F 

Перевезення 

продовольчих і 

промислових 

вантажів  

4260 

2100 

1880 

1900 
 

 

29.  
ГАЗ-

33021  

275100, 

275101  

Перевезення 

вантажів зага-

льного призна-

чення  

3180 

2050 

2180 

1210 

  

30.  
ГАЗ-

3302  

27510А, 

27510В  

Перевезення 

вантажів зага-

льного призна-

чення  

3180 

2050 

2180 

1110 

  

31.  
КА-

МАЗ-

53215  

671710, 

671711  

Перевезення 

промислових і 

продовольчих 

вантажів  

6270 

2420 

2198 

10500 

 
 

32.  
ГАЗ-

3302 
271810 

Перевезення 

промислових і 

продовольчих 

вантажів  

3030 

1910 

1650 

1075 

 
 

33.  
ГАЗ-

3307  
378600 

Перевезення 

промислових і 

продовольчих 

вантажів  

3615 

2340 

1910 

4000 

  

34.  
КА-

МАЗ-

53215 

573800 
Перевезення 

різних вантажів 

6300 

2500 

2400 

9925 

 
 

35.  
ГАЗ-

3302  
27760В  

Перевезення 

промислових і 

продовольчих 

вантажів  

3100 

1900 

1800 

1075 

 
 

 



 

Додаток В 

 

Таблиця В.1 – Схема маршрутів руху 

На основі карти На основі транспортної схеми 

1 2 

А1В2В2А1 – 55т. 
 

А1 

В2 

П1 

 

 

А1 

В2 

П1 

 

А1В5В5А1 – 25т. 
 

А1 

В2 
В5 

П1 

 

 

А1 

В2 
В5 

П1 

 



 

 

Продовження табл. В.1 

1 2 

А2В5В5А3А3В1В1А2 – 80т. 
 

А2 

А3 

В1 

В4 

В5 

П3 

П4 

П5 

П7 
П8 

П11 

 

 

А2 

А3 

В1 

В4 

В5 

П3 

П4 

П5 

П7 
П8 

П11 

 

А2В4В4А5А5В3В3А2 – 65т. 
 

А2 

А5 

В1 

В3 

В4 

П5 

П6 
П8 

П9 

П10 П11 

 

 

А2 

А5 

В1 

В3 

В4 

П5 

П6 

П8 

П9 

П10 П11 
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