
 
Навчально - консультаційний центр АсМАП України  

ТОВ «INELO POLSKA»  
                     за участі 

 

Управління Укртрансбезпеки у Львівській області 
Інспекції  Дорожнього Транспорту(GITD Polska) 

 
    запрошують Вас прийняти участь в одноденному семінарі 

який відбудеться 
м. Львів 6 грудня 2018р.  

 
Заходи щодо профілактики та зменшення порушень, які призводять до 

фінансових санкцій з боку контролюючих органів. 
             

В програмі семінару: 
1. Огляд діючого законодавства у сфері міжнародних автомобільних перевезень та можливі 

наслідки у разі його не виконання. а   
2. Презентація програми TachoScan® Control, яка використовується контролюючими органами 

Польщі та інших країн ЄС під час здійснення контролю режиму праці та відпочинку водіїв. 
3. Аналіз порушень пов‘язаних з режимом праці і відпочинку водіїв згідно положень ЄУТР та 

чинного законодавства.  
4. Забезпечення юридичної підтримки та допомоги міжнародним автоперевізникам під час 

виконання перевезень по території ЄС.   
5. Співпраця та досвід роботи з компетентними контролюючими органами країн ЄС. 
 
Серед запрошених гостей та спікерів семінару: 
- ПЕТРО ЖУЛТИ - Головний експерт фірми Inelo. Співзасновник програмного забезпечення TachoScan®. 
Менеджер проекту по створенню та функціонуванню програми TachoScan® Control, що використовується 
контролюючими органами в Польщі та за кордоном. Є представником компанії Inelo на засіданнях 
європейської організації CORTE. 
 
- ІВАННА БИЧКОВСЬКА - Координатор по обслуговуванню контролюючих органів та експортним 
продажам фірми Inelo. Досвідчений тренер, спеціалізується на проведенні лекцій та практичних занять 
для співробітників транспортних компаній, з тематики: інтерпретації та застосування транспортного 
законодавства, аналізу та обліку робочого часу водіїв і обслуговування тахографів. 
 
- Представники Інспекції  Дорожнього Транспорту (GITD Polska) 
  
Місце проведення:  
-готель “Ramada”, м.Львів Львів-Зимна Вода, вул. Яворівська, 2а, перехрестя вул. Городоцької і 
кільцевої дороги.  Початок семінару о 10.00  
 
Для участі необхідно: обов’язково зареєструватися до 01 грудня 2018р., кількість місць 
обмежена.                                   Вхід тільки по запрошенням. 
 

Контактні особи:  
Хомин Назар (м. Львів) 
Тел.067 279 11 12, E-mail: nazar.khomyn0037@gmail.com  
 
Матієнко Дмитро (м. Київ) 
Тел.067 32 62 460, E-mail: matienko_nkc-asmap@ukr.net  
___________________________________________________________________________________________ 

                                             
       лідер з виробництва високоякісного програмного забезпечення та 

електроніки для аналізу та розрахунку робочого часу водіїв 

 


