
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

  

   

            У співпраці з: 

                Виконавча організація: 

Профілі німецьких учасників: 

Українсько – німецькі дні співпраці:  

„Підвищення ефективності у будівельній галузі“ 

Онлайн-заходи із B2B зустрічами, 27. – 29.04.2021 р. 
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            Загальний огляд опцій для започаткування контактів:  Які теми цікавлять 
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Беттерґраунд ГмбХ / Betterground GmbH  
 

Контактна особа:  Олександр Сурцев 

E-Mail:    a.surtcev@betterground.de  

Телефон:   +49 172 3868 849  

Веб-сторінка:   www.betterground.com 

 

Для яких проблем / викликів ми пропонуємо рішення: 

• Проектування, виготовлення, технічне обслуговування та монтаж спеціального 
обладнання для поліпшення ґрунтів   
(можливі як оренда, так і купівля обладнання) 

• Обладнання для кам’яних вібро-опор і вібро-ущільнення   
• Додаткова пропозиція робіт із ремонту обладнання, придбання у режимі онлайн запасних 

частин,  контроль якості на будівельному майданчику, оптимізація методів і геотехнічне 
проектування та нагляд  

• Індивідуальні рішення найсучаснішого технічного рівня надають підтримку замовникам у 
реалізації великих проектів  

• Можливість відповідального за проектування обладнання підрозділу самостійно 
пропонувати рішення з урахуванням особливостей проекту навіть для найскладніших 
сценаріїв  

 

Кого ми охоче хотіли б залучити до співпраці в Україні? 

• Будівельні фірми у галузі інфраструктури / шляхового будівництва, також під подою, 
будівництво портів  

• Дилери для великих будівельних машин, кранів, екскаваторів, дизель-генераторів, 
компресорів  повітря  

• Проектні / конструкторські інститути, технічні інженери, які опрацьовують проблеми 
поліпшення та статики ґрунтів  
 

Що робить нас винятковими? 

• Компетентна, внутрішня команда інженерів з великим досвідом реалізації важливих 
міжнародних проектів поліпшення ґрунтів, здійснених протягом останніх трьох десятиліть   

• Розробка  видатних конструктивних рішень за допомогою команди та програмного 
забезпечення   

• Гнучкий підхід до бізнесу 
вможливлює пропозицію 
для вибору послуг від 
здавання в оренду та 
продажу обладнання, 
ліцензій щодо площ під 
свердловини до спільних 
підприємств на принципах 
Job-to-Job (плавного 
переходу від старих 
трудових відносин до 
нових)     
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Вальтер Фьокершперґер ГмбХ / Walter Föckersperger GmbH  

 

Контактна особа:  Вальтер Фьокершперґер, 

виконавчий директор  

E-Mail:   walter.foeckersperger@foeck.com 

Телефон:   +49 8742 43897 0 

Веб-сторінка:   www.foeck.com/en 

 

Для яких проблем / викликів ми пропонуємо рішення:  

• Машини для безтраншейного укладання труб і підземних мереж, укладання кабелів   
• Екологічні та швидкі рішення для розбудови чи створення інфраструктури (укладання 

кабелів  і труб для водопостачання, каналізації, енергопостачання, телефонного зв’язку, 
газопостачання тощо) 

• Створення кабельних мереж і укладання кабелів  для вітрових і сонячних електростанцій  
 

 Кого ми охоче хотіли б залучити до співпраці в Україні? 

• Підприємства галузі будівництва підземних 
інженерних споруд  

• Проектні організації  
• Компетентні урядові та державні установи 

інфраструктурної сфери тощо  
 

 

Що робить нас винятковими? 

• Наше обладнання спроможне здійснювати неперевершено швидке та високоякісне 
безтраншейне укладання у ґрунт скловолоконних, силових кабелів, труб для водо- та 
газопостачання, всіх видів гнучких трубопроводів. 

• За допомогою нашої системи можливе швидке та ефективне влаштування також і мереж 
з таких негнучких матеріалів, як сталеві труби, методом безтраншейного укладання. 

• На система може у багато разів зменшити негативний вплив на навколишнє середовище   
• Технологія, що заощаджує час і кошти, вможливлює амортизацію обладнання вже за 

один рік.  
 

 

 

 

 

 

 
 



 

  5 

 

 

 

Гавер унд Бьокер Ніаґара ГмбХ / Haver & Boecker Niagara GmbH 
 
 
 
Контактна особа:  Дітріх Райнґе, 

менеджер із збуту та проектів  
E-Mail:   d.reinge@haverniagara.com  
Телефон:  +49 251 9793 216 
Веб-сторінка: www.haverniagara.com 
 
  

 
Для яких проблем / викликів ми пропонуємо рішення?  
 

• Реалізація складних проектів  установок протягом всіх стадій проектування   
• Поєднання наших ключових технологій просівання та гранулювання з доповняльними 

компонентами наших постачальників   
• Принцип „все з одних рук“ лише з одним 

договірним партнером та перебиранням на 
себе повної відповідальності за реалізацію 
проекту  

• Інженерно-технічне ноу-хау та сучасні 
інтегровані у систему рішення в якості 
передумови для проактивного та успішного 
проектування та реалізації з урахуванням 
всіх деталей  

• Співробітництво з нашими замовниками як 
чесне партнерство заради досягнення 
високого рівня задоволеності замовників  

 

Кого ми охоче хотіли б залучити до співпраці в Україні?  

• Перспективні підприємства, що цінують якість і технології. 
• Підприємства галузей збагачення сировини, розробки корисних копалин, хімічної 

промисловості та утилізації відходів.  
 

Що робить нас винятковими?  

• Ключова компетентність: розробка рішень у галузі просівання та гранулювання  
• Пропозиція загальних рішень, які інтегрують і реалізують бажання замовника   

• Асортимент продукції для галузей розробки 
корисних копалин, промислових мінералів, виробництва 
добрив, а також будівельних матеріалів і утилізації 
відходів  
• Актуальний спектр пропозицій щодо 
«технологічних процесів збагачення» сягає від 
індивідуальних рішень з окремими агрегатами, 
конфігурування систем до здавання в експлуатацію «під 
ключ» комплексного обладнання   
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маттеко ГмбХ / matteco GmbH  

 

Контактна особа:  Роберт Урбан, 
   менеджер з розвитку бізнесу  
E-Mail:  robert.urban@matteco.de 
Телефон: +49 15906170 159 
Веб-сторінка:  www.matteco.de  
 

 

Для яких проблем / викликів ми пропонуємо рішення? 

Ми пропонуємо рішення для шумозахисту, зменшення коливань і обпирання несучих конструкцій.     

• matteco ecostep – шумозахисту для сходових кліток  
• matteco ecowal – обпирання стін і перекрить  
• matteco ELR 8 – обпирання для збірного залізобетону  
• matteco EKP – розділювальні пластини та захист фундаментів від струсу   

 

Кого ми охоче хотіли б залучити до співпраці в Україні?  

• Будівельні фірми, що споруджують наземні будівлі  
• Виробники збірних залізобетонних конструкцій для наземного будівництва   
• Фірми, що здійснюють торгівлю будівельними матеріалами, / дистриб’ютори 

 

Що робить нас винятковими? 

• Перша еластомерна опорна деталь із сировини, виробленої в результаті утилізації 
відходів у Німеччині, із загальним допуском органів будівельного нагляду, виданим 
Німецьким інститутом будівельної техніки (DIBT) 

• Еластомер (гума) майже на 100% складається із гумової сировини, виробленої в 
результаті утилізації відходів.  Цей еластомер може по завершенню терміну служби 
(близько 30 – 50 років) бути на 100% знову перероблений для виготовлення нових 
еластомерних опорних деталей  

• Виготовлення еластомерних опорних деталей у рамках виробництва, ефективного 
щодо викидів СО2, причому порівняно з промисловим виробництвом гуми обсяг викидів 
СО2 скорочується приблизно на 75 %   
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Меезенбурґ ГмбХ / Meesenburg GmbH 

 
Контактна особа:  Дмитро Єрмак  
E-Mail:    dmitriy.yermak@meesenburg.ua  
Телефон:   +380 673 237 201 
Веб-сторінка:   www.meesenburg.de  

www.triotherm.com.ua 
 
 
 
 
Для яких проблем / викликів ми пропонуємо рішення?  

• Компетентний партнер для підприємств з виробництва всього, що стосується вікон і 
дверей, і пропонує енергоефективні монтажні рішення.  

• Мета: за допомогою замовників зробити життєвий простір більш естетичним, сталим, 
комфортабельним, функціональним і безпечним.  

• Пропозиція системних рішень і власних марок групи «Меезенбурґ».  
• Широкий асортимент виробів, від конструктивної арматури, елементів конструкції до   

точно виконаних заготовок. 
• Напрямок бізнесу „Безпека & сервіс“ – консультування з питань, які стосуються теми 

безпеки, захисту від зламу і замкових систем.  
• Послуги для проектування, монтажу, перевірки, технічного обслуговування та, у разі 

необхідності, усунення неполадок.  
 
Кого ми охоче хотіли б залучити до співпраці в Україні?  

• Виробники вікон і дверей  
• Будівельні фірми 
• Архітектурні бюро 

 
Що робить нас винятковими? 

• Сертифікація Інститутом пасивного будинку (PHI) сертифікованих для пасивних будинків 
компонентів у галузі систем монтажу вікон. Енергоефективність у житловому та 
комерційному будівництві можлива без значних витрат та обмежень у проектуванні.  

• Сертифікація Інститутом віконних технологій (IFT) у Розенгаймі водовідвідних віконних 
планок / дверних порогів для вікон та балконних дверей з асортиментної групи  blaugelb 
Schwelle TBS  

• Місцева та фахово компетентна команда  
• Склад на місці та швидка доступність виробів   
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Фізоплан ГмбХ / Visoplan GmbH 
 

Контактна особа:  Марк Ґроте 
менеджер з маркетингу 

E-Mail:    marc@visoplan.de 
Телефон:   +49 30 555 71 779  

Веб-сторінка:   www.visoplan.de  
 

Для яких проблем / викликів ми пропонуємо рішення?  

• центральне місце узгодження для співпраці у рамках будівельних проектів, які 
реалізуються за допомогою BIM (Building Information Modeling)  
 

•  Ключові елементи:  
o злиття моделей для формування віртуального макету 
o розв’язання проблем 
o історія моделей, яка забезпечує можливість перевірки  
o DMS (система управління відображенням даних) 
o Smart Data Filter (інтелектуальний фільтр даних) 
o нетворкинг документів, будівельних компонентів і завдань. 

 

Кого ми охоче хотіли б залучити до співпраці в Україні?  

• Налагодження контактів з потенційними замовниками із спільним обговоренням того, як 
Visoplan може бути інтегрований у ринок.  

• Інвестори 
• Дистриб’ютерство 

 

Що робить нас винятковими?  

• Поєднання різних функцій, для яких в іншому випадку були б необхідні декілька 
комп’ютерних програм 

• Забезпечення можливості цілісного управління будівельним проектом.  
• Спільна розробка з партнерами та замовниками інтуїтивних та нових пристосованих до 

потреб цільових груп підходів до вирішення проблем.  
• Концепція мережі – створення можливості для нетворкингу всіх даних у  Visoplan. 
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Фоллерт Анлаґенбау ГмбХ / Vollert Anlagenbau GmbH  
 

Контактна особа:  Ігор Чуков,  
 виконавчий директор із збуту у 
 країнах СНД і Східної Європи   

E-Mail: igor.chukov@vollert.de  
Телефон:  +49 7134 52 359  
Веб-сторінка:         www.vollert.de 

 
Для яких проблем / викликів ми пропонуємо рішення?  

• Обладнання для виробництва будівельних матеріалів, 
машини, системи та компоненти для промисловості 
залізобетонних виробів 

• Системні рішення для виробництва збірних залізобетонних 
деталей   

• Інтралогістичні системи для алюмінію, металів та 
матеріалів, автоматизовані кранові системи  

• Системи сортувальних пристроїв, стаціонарні сортувальні 
системи, машини, обладнання та компоненти для виробництва бетонних шпал, а також 
машини для перевезення вантажів великої ваги  
важкі транспортні та пересувні платформи 

• Швидкі та економічні рішення для будівництва 
соціального житла 

• Заводи з виробництва збірних залізобетонних 
деталей з різним рівнем автоматизації  

• Рішення для сучасного житлового будівництва  

 

Кого ми охоче хотіли б залучити до співпраці в Україні?  

• Заводи залізобетонних виробів  
• Будівельні фірми 
• Архітектори 

 
Що робить нас винятковими? 

• Комплексний постачальник для заводів залізобетонних конструкцій, включаючи 
будівельні системи та сучасне обладнання.    

• Сімейне підприємство з традицією, що сягає 1925 року.   
• Чудове співвідношення ціни та результатів, високі стандарти якості та першокласна 

розробка проектів 
• Лідерська позиція на ринку 

 


