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          Вих. №211217 
21.12.2017р. 

Всім зацікавленим сторонам 
 
Міжнародний семінар: «БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ - СТИЛЬ ЖИТТЯ» 
На підтримку проголошеного ООН десятиріччя дій  із забезпечення безпеки  дорожнього  руху. 

 
 
Шановні Колеги, 
 
Висловлюємо Вам свою повагу та інформуємо про те що Навчально-консультаційний центр 
АсМАП України під патронатом АсМАП України та у співпраці з Міжнародною 
Інформаційною Транспортно-Логістичною Агенцією та Незалежною Асоціацією 
«Тахографічних Сервісів України» організовує міжнародний  семінар  «БЕЗПЕКА 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ - СТИЛЬ ЖИТТЯ». Актуальні аспекти безпеки автомобільних 
перевезень пасажирів та вантажів у національному та міжнародному сполученні. Шляхи 
вирішення проблеми нестачі професійних кадрів у галузі автоперевезень.  
 
У заході приймуть участь експерти з країн ЄС та ближнього зарубіжжя, фахівці національних 
автотранспортних асоціацій, профільних навчальних закладів, представники компетентних 
органів, автотранспортних операторів,  інші зацікавлені сторони. 
 
На меті ознайомлення з успішною міжнародною практикою аналізу причин та 
впровадження заходів з попередження смертельних ДТП, дорожньо-транспортного 
травматизму, мінімізації їх наслідків; опрацювання сучасних методик підвищення безпеки 
автоперевезень шляхом оптимізації режиму праці та відпочинку водіїв, надійного 
кріплення вантажів,  дотримання вимог до перевезення небезпечних вантажів, т.і.; а також 
обмін досвідом та пошук шляхів вирішення кадрових питань,  залучення молоді у професію. 
 
Враховуючи надзвичайну важливість питання безпеки автоперевезень, просимо Вас та 
Ваших фахівців прийняти участь у зазначеному заході та сподіваємось на подальшу 
співпрацю. 
 
Семінар відбудеться 10-13 січня 2018 р. у приміщенні готелю «Дністер», за адресою вул. 
Яна Матейка 6, м. Львів.  
 
Для реєстрації учасників пропонуємо заповнити реєстраційну картку до 05.01.2018р. та 
надіслати на ел.адресу: L-dobrukha@ukr.net,  або підтвердити за телефоном +380675389269 
Лариса Добруха, Назар Хомин  nazarnkc@bigmir.net  
 
З повагою,  
Кокот С.О.  
Директор НКЦ АсМАП України 
Заслужений працівник транспорту України 
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             РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 
учасника міжнародного семінару 

«БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ - СТИЛЬ ЖИТТЯ» 
10-13 січня 2018р. Львів 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 

                                                                                                                                   .   

2. Назва підприємства (установи,організації), посада 

                                                                                                                                   .   

3. Контактний  телефон та електронна пошта 

                                                                                                                                   .   

4. Форма участі (слухач, доповідач). Тема доповіді 

                                                                                                                                   .   
 
5.  Прошу забронювати номер зі сніданком у Готелі «Дністер»,  
     Адреса: вул. Яна  Матейка 6, м.Львів,  за ціною  1700 грн./доба   
 
□  одномісний     □  двомісний 

Дата прибуття _______________      Дата вибуття ____________ 

                                                                                                                                   .   
 

 
□ Я сплачую реєстраційний внесок у сумі : еквівалент 80 Євро 
□ Я згоден  із зазначеними умовами участі  
 
 Дата: ……… / ……… /……… /  
 
 
Повне ім’я : ……… ……………………      Підпис: ……… …………………… 
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Організатори семінару 
Асоціація Міжнародних Автомобільних Перевізників України  

НКЦ АсМАП України    
у співпраці з 

 Міжнародною Інформаційною Транспортно-Логістичною Агенцією   
        Незалежною Асоціацією «Тахографічних Сервісів України»  

 
Попередня програма семінару 

 
«БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ - СТИЛЬ ЖИТТЯ» 

Актуальні питання безпеки автоперевезень пасажирів та вантажів у національному  та 
міжнародному сполученні. Шляхи вирішення питання нестачі професійних кадрів у галузі 
комерційних автоперевезень. 

 
11.01.2018р. конференц-зал готелю "Дністер", м. Львів 

 
10:00  - 10:15 
Привітання учасників семінару від представників адміністрації міста,  Депутатів міської  
Ради, Члена Ради АсМАП – Голови Ради регіону учасників АсМАП України Львівської та 
Івано-Франківської обл. Устименко В.В. 

 
Секція 1 . Забезпечення безпеки автоперевезень 

10:15 - 10:40 
Реалізація державної політики у сфері забезпечення  безпеки комерційних автомобільних 
перевезень 
10:40-11:00 
Шляхи підвищення рівня безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування 
11:0-11:20 
Впровадження світового досвіду освітлення автомобільних доріг, як фактор підвищення 
безпеки дорожнього руху. 
11:20 -11:50  
Безпечні та екологічні автотранспортні засоби. Сучасні технології підвищення рівню 
активної та пасивної безпеки. 
11:50 – 12:10 Перерва на каву 
12:10 -12:30 
Сучасні системи запобігання аварій на основі технології штучного зору. Світовий і 
національний досвід  
12:30-13:00   
Позитивний досвід Польщі 
13:00-14:00 перерва на обід 
 
 
 

Секція 2. Особливості перевезень вантажів 



  

ТОВ «Навчально-консультаційний центр АсМАП України», Україна, м. Київ, 03186, вул. Мартиросяна 14 
Тел. 044 591-19-96, 591-1997, тел./факс 245-74-13, e-mail: nkc-asmap@ukr.net 

14:00- 14:20 
«Напрями зменшення впливу «людського фактору» на рівень аварійності на автошляхах 
України»  
14:20-15:00 
Безпечний режим праці та відпочинку водіїв як запорука збереження життя  
15:00-15:30 
Безпечне завантаження та кріплення вантажів. Європейська практика. 
15:30-16:00  
Безпека перевезень небезпечних вантажів 
16:00 - 16:30 Безпека перевезень пасажирів 
 16:30- 17:00 Обговорення, дискусії 
Вільний час 
Екскурсія «Львів різдвяний» 

 
12.01.2018р. Конференц-зал готелю "Дністер" 

 
Секція 3. Шляхи вирішення проблеми нестачі професійних кадрів у галузі   
10:00 - 10:30 
Інвестування в підготовку професійних кадрів галузі автоперевезень.  
Голова АКК Академії МСАТ 
10:30 - 11:00 
Залучення молоді у професію. Досвід Білорусії 
11:00-11:30 
Комплексна програма підготовки водіїв комерційного транспорту.  Досвід  Молдови 
11:30-11:50 Перерва на каву 
11:50-12:20 
Комплексна програма підготовки водіїв комерційного транспорту.  Досвід  України 
12:20 -12:20  
Покращення іміджу професії.  
Вільний час 
16:00  Закриття заходу. Урочиста вечеря. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пропозиції та коментарії щодо змісту програми очікуються до 25.12.17 
L-Dobrukha@ukr.net +380675389269 Добруха Л.Г. 
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