
 

Наші партнери:  

Німецько-український коопераційний форум 

 „Інноваційні транспортні рішення для пасажирських і вантажних перевезень“ 

м. Київ, 16.05.2019 
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Від імені Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWi) та Міністерства 

інфраструктури України запрошуємо Вас взяти участь у німецько-українському коопераційному форумі 

на тему: «Інноваційні транспортні рішення для пасажирських і вантажних перевезень», який 

відбудеться 16 травня 2019 року в м. Києві. Тематика заходу охоплює такі сфери як: стала мобільність, 

рішення для транспорту, громадського транспорту, а також складської логістики. 

Під час форуму Ви матимете можливість послухати цікаві доповіді провідних німецьких експертів з таких 

питань як модернізація, дигіталізація та оптимізація транспортних і  логістичних процесів. В рамках заходу 

заплановано також проведення двосторонніх бізнес-переговорів для налагодження контактів та співпраці. 

Скористайтеся даною можливістю для обміну досвідом, отримання безкоштовної консультації, особистого 

знайомства та налагодження співпраці з німецькими партнерами. Просимо вас заздалегідь подбати про 

Вашу участь. 

 

 

 

 Налагодження контактів з потенційними партнерами  

 Обмін досвідом  з німецькими експертами 

 Цікаві доповіді та дискусії 

 Ознайомлення з інноваційними технологіями та рішеннями  

 

 

 

Міністерство інфраструктури України 

Проспект Перемоги, 14 м. Київ  

http://mtu.gov.ua/en/  

 

             Переваги участі: 

             Місце проведення: 

http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.german-sustainable-mobility.de/
http://mtu.gov.ua/en/
https://www.google.com/maps/place/Ministry+of+Infrastructure+of+Ukraine/@50.44953,30.4809333,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x42493d27ca59bb3d!8m2!3d50.44953!4d30.4809333


 

Наші партнери:  

 

 

09:00 – 09:30                                                                           Реєстрація учасників 

09:30 – 10:00                                                                           
o  

Відкриття / Вітальне слово 
o Віктор Довгань, заступник Міністра інфраструктури України   
o Бернгард Дух, Представник  BMWi 
o Петер Ціґлєр, Керівник економічного відділу, Німецьке посольство Київ 
o Александр Маркус, Представлення німецько-української Торгово-промислової палати 

,Голова правління 
10:00 – 10:20                                                                             
                                                                                                    

Існучі плани розвитку інфраструктури та мобільності в Україні  
NN, Представник Міністерства інфраструктури 

10:20 – 10:35                                                                              
 

Можливості фінансування проектів у сфері інфраструктури 

NN, Представник ЄБРР (заплановано) 

10:35 – 10:50                                                                              
 

Стала мобільність в Німеччині - Представлення «Німецького партнерства сталого 
розвитку» 
Левент Топрак, Німецьке товариство з міжнародної співпраці (GIZ) ГмбГ 

  
10:50 – 11:00                                                                              
 

Саксонія – регіон для здійснення економічної діяльності  
Юлія Ліневич,  Департамент сприяння економіці Саксонії ГмбГ 

Тематичний блок I: Транспортна інфраструктура та планування 

11:00 – 11:10                                                                              
Стратегічне транспортне планування і транспортне моделювання в Україні  
Даніель Вольф, A+С Консалт ГмбГ                                                                                    

11:10 – 11:20                                                                              
 

Рішення для оптимізації громадського транспорту та операцій на залізничному транспорті                                                                                                              
Марцін Тжміль, ДІЛАКС Інтелком ГмбГ 

11:20 – 11:30                                                                              
Ми впровадимо 5G на дорогах 
Іліас Бурганіс, Бертольд Зіхерт ГмбГ 

11:30 – 11:40                                                                             Підсумки та запитання 

11:40 – 11:50                                                                              Перерва на каву 

Тематичний блок II: Рішення для залізничної техніки та громадського транспорту 

12:10 – 12:20                                                                              
 

Залізничні упори для закріплення рухомого складу та обладнання 
Бернд Енгелер, A. Раві ГмбГ & Кo. КГ 

12:20 – 12:30                                                                              
 

Потенціал небезпек від дизельних вихлопних газів в майстернях   
Ганс Балашке, Балшке Умвельттехнік ГмбГ 

12:30 – 12:40                                                                              
 

Аналіз потреб в ремонті та реконструкції залізничних транспортних засобів та 
інфраструктури 
Александр Екардт, Іме Електротехнік ГмбГ            

12:40 – 12:50                                                                              
 

Дигіталізація процесів для ефективного Управління логістичним підприємством в сфері 
залізничного транспорту 
Іван Аксак, Зедас ГмбГ 

 12:50 – 13:00                                                                             Підсумки та запитання 

 13:00 – 13:40                                                                             Перерва на обід (фуршет) 

Тематичний блок III: Логістика та складська логістика (інтралогістика) 

13:40 – 13:50                                                                              
Розумна інтралогістична інженерія 

Герт Ларсен, Євроролл ГмбГ 

13:50 – 14:00                                                                              
 

Все під контролем - Інтралогістика 4.0 для прозорих, ефективних і правильних складських  
процесів 
Ромен Лефайє, Індіон ГмбГ 

14:00 – 14:10                                                                              
Дуальне навчання та підвищення кваліфікації –запорука професійної підготовки та 
майбутнього в країні  
Штефан Хінтерзасс, СВГ Гамбург eГ 

14:10 – 14:30                                                                              Підсумки та запитання 

                                                                 Перерва на каву 

14:30 – 18:00                                                                              Коопераційна біржа, двосторонні (B2B) зустрічі * 

             Програма заходу: 

http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.german-sustainable-mobility.de/


 

Наші партнери:  

* З описом профілів німецьких компаній Ви можете ознайомитись, перейшовши за цим посиланням : 

https://www.dreberis.com/?q=de/form/nimecko-ukrayinskiy-kooperaciyniy-forum-innovaciyni-transportni-

rishennya 

 

Під час реєстрації для участі у форумі, позначте, будь ласка, ті фірми з якими Ви хотіли б провести 

індивідуальні переговори, щоб ми зарезервували  для цього відповідний час.   

 

 

 

 

 

Участь у заході є для Вас безкоштовною.  

 

Просимо Вас якомога раніше зареєструватися (кількість місць обмежена).  

 

Кінцевий термін реєстрації до 22.04.2019.   

Бланк для реєстрації знаходиться на нашій інтернет сторінці: 

https://www.dreberis.com/?q=de/form/nimecko-ukrayinskiy-kooperaciyniy-forum-innovaciyni-transportni-

rishennya 

 

 

 

 

DREBERIS є міжнародною консалтинговою компанією, з головним офісом в м. Дрезден і представництвами 

у м. Швіц / Швейцарія, м. Львові / Україна та м. Вроцлаві / Польща. Головною метою нашої діяльності є 

стратегічне та економічне консультування міжнародних інвесторів, державних установ, а також малих і 

середніх компаній щодо впровадження та інтернаціоналізації  інноваційних проектів на всіх континентах. 

Контактна особа: 

Оксана Харишин  

ТОВ «ДРЕБЕРІС»  

Тел.: +38 067 308 91 80   

Mail: oksana.kharyshyn@dreberis.com 

https://www.dreberis.com/?q=uk  

             Організатор: 

             Умови участі: 

http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.german-sustainable-mobility.de/
https://www.dreberis.com/?q=de/form/nimecko-ukrayinskiy-kooperaciyniy-forum-innovaciyni-transportni-rishennya
https://www.dreberis.com/?q=de/form/nimecko-ukrayinskiy-kooperaciyniy-forum-innovaciyni-transportni-rishennya
https://www.dreberis.com/?q=de/form/nimecko-ukrayinskiy-kooperaciyniy-forum-innovaciyni-transportni-rishennya
https://www.dreberis.com/?q=de/form/nimecko-ukrayinskiy-kooperaciyniy-forum-innovaciyni-transportni-rishennya
mailto:oksana.kharyshyn@dreberis.com
https://www.dreberis.com/?q=uk

