
 
Навчально - консультаційний центр АсМАП України  

та «INELO POLSKA», «КВІНТО +» 
 

    запрошують Вас прийняти участь в одноденному семінарі 
який відбудеться 

06 березня 2020 р., м. Київ 
На території ПАТ КВК «РАПІД» 

Заходи щодо профілактики та зменшення порушень та аварій  
які призводять до фінансових санкцій  

     з боку контролюючих органів              
В програмі семінару: 
1. Огляд діючого законодавства та планованих змін (Пакет мобільності, система «ТАХОнет») у 

сфері міжнародних автомобільних перевезень.  
2. Презентація послуги юридичної підтримки в країнах ЄС для міжнародних перевізників. 

Аналіз можливостей та перспектив на оскарження рішень контролюючих органів та 
повернення коштів сплачених на погашення штрафу. 

3. Презентація Smart тахографу 4.0: обговорення принципів роботи та особливостей 
експлуатації. 

4. Правове регулювання використання smart тахографів згідно з Угодою ЄСТР та проектом 
Додатку 1С. 

5. Загальні правила здійснення міжнародних перевезень на підставі дозволів ЄКМТ/CEMT 
(кількість перевезень, територіальні та технічні обмеження, термін дії дозволу, etc.). 

6. Правила заповнення книжки ЄКМТ, додаткові документи, вимаганні під час дорожньої 
перевірки в країнах ЄС,  під час реалізації міжнародних перевезень  на підставі дозволів 
ЄКМТ/CEMT. 

7. Безпека на транспорті та сучасні технології управління автопарком. 
8. Система моніторингу і контролю на транспорті та оптимізація роботи логіста та водія. 
Семінар проводять:  
фахівці НКЦ АсМАП України, «Inelo», «OCRK», «Квінто +», «LocTracker» 

Сергій Кокот – директор НКЦ АсМАП України 
Лариса Добруха – заступник директора НКЦ АсМАП України  
Васильєв Олександр – провідний фахівець НКЦ АсМАП України 
Матієнко Дмитро – провідний фахівець НКЦ АсМАП України 
Аркадіуш Рибінський -   експерт фірми OCRK, фахівець з діючого законодавства у галузі  
міжнародних автомобільних перевезень, специфіки використання дозвільних документів під 
час  здійснення міжнародних авто автоперевезень  
Іваннна Бичковська - магістр міжнародних відносин, спеціаліст з багаторічною тренерською 
практикою. Експерт фірми Inelo в галузі законодавства щодо режиму праці та відпочинку 
водіїв  та використання тахографів. 
Віктор Романов – директор з розвитку ТОВ «Квінто-Плюс», системи попередження аварій 
Андрій Нога  - директор «LocTracker», сучасні технології  управління автопарком  
 
Місце проведення: м. Київ,  вул. Зрошувальна,7 ПАТ КВК “Рапід”  
Початок/завершення  семінару: 10.00 год. /18.00год. 
Вартість  участі у семінарі 950,00 грн.  
Контактні особи:  
Рак Геннадій тел. 067 2432875 zgdrapid@gmail.com 
Добруха Лариса тел. 067 538 9269 e-mail: L-dobrukha@ukr.net 
Співак Євгенія  тел. 044-245-74-14 e-mail: e-spivak@ukr.net 

 


