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Анотація 
   українською:                                                                                                                                                      
Основною метою кваліфікаційної роботи є викласти суть великогабаритного транспорту та 
обговорити основи організації його транспортування. Перший розділ має теоретично-
аналітичний характер, в якому розглядаються визначення, пов'язані з негабаритним 
транспортом, і правила організації перевезень. Другий розділ носить практично-
рекомендаційний характер. У ньому представлений проект транспортування лопаті вітрової 
турбіни. Третій розділ присвячений питанням охорони праці та безпеки життєдіяльності. 
 
англійською:                                                                                                                                                      
The main purpose of the qualification work is to explain the essence of large transport and discuss the 
basics of its transportation. The first section has a theoretical and analytical nature, which discusses the 
definitions associated with oversized transport and the rules of transportation. The second section is 
practical and advisory in nature. It presents a project to transport a wind turbine blade. The third section 
is devoted to occupational safety and health. 


