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проведення тематично! Р1!яснароАно| науково-практично| конференгп!|

"Актуальн| проблеми розвитку ав!ац!йно[ техн!ки''
(в рамках й1жнародного ав|акосм!чного с,}лону "Ав]асв1т_1*|'')

{ата провеАення: 11-12 ховтня 2018 року (в!дпов|дно до ||лану проведення й!жнаролного ав|акосм|чного са.лоьту).

Р|ета проведення конференш1!: 3изначення пр|оритетних завдань та практичних шлях!в забс];:е'!с'нг;я сп:равност1.

льотно| придатност| .1' .^д'''.' в!йськово-техн1чного р!вня ав1аш|йно| техн|ки державно| ав||1ц!т в сучасг!1'1х умовах 'га на

**р".'*^'й'у. в|йськово-техн|чного сп1вроб|тништва п!Априсмств ав!ац;йно| промисловост1 з 1г:оземг-лими компан|ям+-т для

створення нових зразк!в ав|ац!йно| техн1ки.

Р1!сце проведення м. |{и!в, Броварський проспект, 15, й|жнародний виставковий центр.

3алуна:оться (запротшу:оться) представники в!д: Ёац1онально{ академ]! наук !кра|ни, \41н|ст'ерства обороши !кра|ни та

[енЁраль"ого п,та6у 5орои"'* с', ){'кра!ни, й!н1стерства економ|чного розвитку та торг!вл1 }кра|ни, .[!'ержавно?

,р'.'рд''''т служ6и 9ща|ни, й|н1стерства внутр|тпн|х справ !кра!ни, €лужби безпеки !кра1ни, !ержавного концерну
,.1'.р'Б'р'',ром'', 

,.[|'ержавного косм]чного агентства }кра|ни, п|дприсмств оборонно-промис,]'1ового компле1(су 9кра1ни'

проф|льних науково-досл1дних установ та навчальних заклад!в, 1ноземних п1дприсмств та компан!й.
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з/п

||птаппя (папрямп)' що пропошуються до
ро3гляду па копференш|!

.[опов!дап

9ас, що
вйводшться па

допов|дь (вшступ)'
запиташпя |

вйповй!

[|рпм!ткп

1

8сцпне слово
Ёаиальник'{ер)кавного науково-дослщного

!нституту ав!ац!| (ло 10 хв.)

2 €тан та перспективи розвитку державно1
ав!аш1!. ||роблемн| питання та пропозиц!!

цодо !х вир|ц]ення

||редставники командування вид1в 3бройних
€ил 9кра!ни (ло 30 хв.)

3 €тан науково-техн!нного супроводження
п|дщимки льотно1 прилатност! та

модерн!зац1! ав!ац|йно| техн|ки державно|
ав!ац1!

|!редотавник,(еря(авного науково-досл!дного
1нстицту ав!аш1| (до 15 хв')

4 Ёормативно-правове забе3печення

л|яльност! лерхсавно! ав|ац1т 

-

||редставник 9прав.гл!ння рецлювання
д1яльност! державно| ав|аш|! !кра!ни (ло 15 хв.)

5 Биробнино-технолог|чна основа
п|дщимання льотно! прилат:ост1 та

молерн!зац|! ав!ац|йно! техн!ки державно|
ав|ац!1'

|!редставник,{ержавного концерну
*укРоБоРонпРом"

(ло 15 хв.)

6 ,[осв!д та проблемн! пит{!ння вир|шення
науково-техн|нних, виробнино-
технолог|чних, нормативно-правових та

ф{нансово-економ|чних проблем

!мпортозам!щення гостродеф1цитних
запасних частин та агрегат!в (за типами

ав1ац!йно] техи|ки) в контекст1 освосння !х

вирФництва та ремонц в 9кра1н! в р{овах
в!доутноот! авторського нагляду з боку
оозообник!в та виробник!в

||редставники ав!ац!йних ремонтних
п|дприсмств'{ержавного концерну
"укРоБоРонпРФ}м1'', !нститр|в

Ёац!онально| академ!! наук та проф1льних
л!дприемств промисловост!

(ло 40 хв )

7 €унасн{ тенденц|! розвитку та модернтзац:|
в!йськово] ав!ац!йно! техн|ки

|!редставник .[ержавного науково-досл1дного
!нституту ав!ац!|

(ло 15 хв.)
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[1штавпя (шапрямп)' що пропопуються до
ро3гляду па кошферепш[{

,{опов!дая

9ас, що
вйводпться па

доповйь (впступ)'
запитаппя |

вйповй!

[1ршм!ткп

8 |!ерспективи створення багатоц!льового
легкого унбово-бойового л1така в контекст|

можливих ш:лях!в переозброення ав!ац|!

|!ов!щяних €ил 3бройних €ил 9кра!ни

||редотавники,{ержавного п|дприемства
''Антонов",,(ержавного п|дприсмства

"Фдеський ав1ац!йний заво{'', !арк!вського

',(ержавного 
ав!ац!йного виробниного
п!дприемства

(ло 30 хв.)

9 ||йвищення ефективност! комплексу
захисц л!т€шьних апарат!в в!д засоб|в

упая{ення з {нфоачеовоним наведенн'!м
||редставники проф!льних п|дприсмств,

установ та орган|зац{й

(до 15 хв.)

10 Ёауково-техн|нне супроводження
безл|лотно1 ав|ац]йнот техн!ки в!йськового

поизначення

|[редотавник .{ерясавного науково-дослцного
|нстицц ав1ац!! (ло 15 хв.;

15 ||рактинна реал|3ац1я заход1в щодо
створення сучасних комплеконих

ав!ац!йних тренажер!в ! автоматизованих
засоб!в навчання ек!паяс!в л!так!в та

вертольот!в ав|ац|! 3бройних 9ид ]цр4щи

||редставники 1ФБ "йаркет-йатс'',
тов *нво *Ав1А"'

1Ф3' )(ел!щейн!нг 9кра1на''
(ло 20 хв.)

16 0бговорення допов!дей, висцпи у'асник1в'
Формування пропозиц1й до проекц

о|п.цення конференц!!.

!часники конференц!] (ло 50 хв.;

\7
3аклточне слово

}{анальник .[ержавного науково-досл!дного
!нституту ав!ац!{ (ло 10 хв.)

1имчасово втл<огтуояий обов'язки начс!'пьника дор)кавного науково-досл1дного 1нститугу ав|ац|!

полковник 'Рц- 
с.в'пА]_цвнко

-- |


