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Запрошення на українсько-німецький форум 

„Рішення для підвищення ефективності водного господарства України“ 

 

23 листопада 2018 р. у м. Києві відбудеться українсько-німецький форум та коопераційна біржа на тему: 

"Рішення для підвищення ефективності водного господарства України", на який ми Вас щиро запрошуємо! 

Метою проведення даного заходу є обговорення актуальної ситуації в галузі водного господарства України та 

визначення можливих шляхів вирішення існуючих проблем та підвищення ефективності галузі. З цією метою в 

рамках форуму також заплановано проведення двосторонніх бізнес-переговорів для налагодження контактів та 

співпраці. Під час форуму Ви матимете можливість послухати цікаві доповіді представників, зокрема, від 

Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія», та 

Німецької асоціації водопостачання, водовідведення та відходів (DWA), а також подискутувати з ними. Крім 

того, сім німецьких підприємств виступлять з представленням своїх компаній та інноваційних технологій для 

підвищення ефективності водного господарства України. Скористайтеся даною можливістю, щоб отримати 

індивідуальну та безкоштовну консультацію! Даний захід орієнтований в першу чергу на українські підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства, відповідні комунальні установи (наприклад, на представників міст та 

громад), представників інших галузей промисловості, а також промислові компанії з великою кількістю стічних вод. 

Профілі німецьких підприємств-учасників знаходяться за цим посиланням - проектний каталог. 

Переваги Вашої участі у заході: 

 Налагодження контактів з потенційними партнерами/замовниками з Німеччини та України; 

 З’ясування можливих шляхів вирішення існуючих проблем та підвищення ефективності 

водного сектору; 

 Знайомство з представниками німецьких підприємств безпосередньо на місці; 

 Можливість провести індивідуальні переговори з німецькими компаніями для отримання 

безкоштовної консультації (наприклад, про можливості підвищення ефективності вашого 

підприємства, 23.11.2018, після обіду); 

 Участь у форумі та індивідуальних переговорах є для Вас безкоштовною. 

Захід проводиться в рамках програми «Виставка досягнень провідних німецьких підприємств галузі водного 

Рішення для підвищення ефективності водного 

господарства України 

Українсько-німецький форум і коопераційна біржа, м. Київ, 23.11.2018р. 

 

http://dreberis.com/de/ueber-uns
https://www.dreberis.com/sites/default/files/aktualnosci/2018_10_26_proektniy_katalog_projektmagazin.pdf
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господарства в Україні та Республіці Молдова» за дорученням Німецького Федерального міністерства економіки та 

енергетики (BMWi). 

Програма форуму 

 
Станом на: 24.10.2018, можливі зміни 
Місце проведення:    Готель «ОПЕРА» Київ 
 вул. Б. Хмельницького, 53 

 01054 Київ 

 www.opera-hotel.com 

Мови:  Нім./Укр. (синхронний переклад) 

Модерація:  Володимир Мотиль, генеральний директор «ДРЕБЕРІС»TOВ та 

 Олександр Шкінь, директор «Укрводоканалекологія» 
 Їжа та напої забезпечуються організаторами 

 

ЧАС ЕЛЕМЕНТ ПРОГРАМИ 

08:30 Реєстрація учасників 

09:00 – 09:30 

Відкриття / Вітальне слово 
Володимир Мотиль, керівник «ДРЕБЕРІС» ТОВ  

Представник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

Петер Ціґлер, керівник підрозділу з економіки, Німецьке посольство у Києві 

Дмитро Новицький, Президент «Укрводоканалекологія» 

Александр Маркус, керівник Німецько-української торгово-промислової палати 

09:30 – 09:45 

Стан водопровідно-каналізаційного господарства України 

Тетяна Медведь, начальник відділу розвитку водопровідно-каналізаційного господарства 

Управління інженерних систем Департаменту систем життєзабезпечення і житлової політики 

Мінрегіону України 

09:45 – 10:15 
Проблеми та стратегії розвитку у сфері управління водним господарством України 

Ольга Бабій, віце-президент«Укрводоканалекологія» 

10:15 – 10:45 
Огляд технологій німецької водної галузі та можливості співпраці з Україною 

Норберт Люке, Німецька асоціація водопостачання, водовідведення та відходів (DWA) 

10:45 – 11:10 
Можливості для німецько - української співпраці 

Олександр Шкінь, директор «Укрводоканалекологія» 

11:10 – 11:30 
Дискусія за круглим столом за участі присутніх доповідачів, референтів та учасників. 
Резюме 

11:30 – 11:50 Перерва на каву 

11:50 – 14:10 Інноваційні технології для підвищення ефективності водного господарства України 

11:50 
Перевірені можливості ефективної очистки стічних вод та мулу 

Представник Aquaconsult Ingenieur GmbH 

12:10 
Альтернативні технології дезінфекції питної води 

Міхаель Грунер та Францішек Грейтак, Prominent GmbH 

12:30 
Чавунні фітинги і арматура для питного водопостачання 
Представник DükerGmbH&Co. KGaA 

12:50 
Сучасне лабораторне та промислове обладнання для контролю стічних і питних вод  

Юрій Хлусов, «Еко-Інструмент» (Представництво GorexanalytGmbH в Україні) 

13:10 

Енергоефективні та ресурсозберігаючі концепції, сучасні комплексні рішення. 

Водопідготовкa, очищення технологічних та стічних вод для комунальної інфраструктури та 

промисловості 

Сергій Гуслєв, Konstante GmbH 

13:30 
Автоматизована вимірювальна та сенсорна техніка для галузі водопостачання та 

водовідведення 

http://dreberis.com/de/ueber-uns
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Мельниченко Володимир та Ленько Ігор, «КСК-Автоматизація» (Представництво JUMOGmbH&Co. 

KG в Україні) 

13:50 
WILO: 20 років енергоефективних рішень у сфері виробництва насосів в Україні 

Дмитро Гончаренко, WILO SE 

14:10 – 14:30 Час для запитань і відповідей 

14:30 

Заключне слово 

Володимир Мотиль, «ДРЕБЕРІС» ТОВ  і   

Олександр Шкінь, «Укрводоканалекологія» 

14:30 – 16:30 Встановлення ділових контактів з німецькими учасниками 

15:00 – 16:30 Фуршет в конференц-залі 

Доїзд 

 

Автомобілем: З проспекту Перемоги поверніть на вул. Олеся Гончара, потім поверніть направо на вул. Богдана 

Хмельницького.  

Поїздом: З головного вокзалу Київ-Пасажирський прибл. 20 хв. пішки до місця проведення заходу (готелю). 

Громадським транспортом: Зупинка „Проспект Перемоги“ (Автобус № 7, 118, 720), прибл. 10 хв. пішки до місця 

проведення заходу (готелю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта місця проведення заходу 

http://dreberis.com/de/ueber-uns
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  Частина карти Києва з місцем проведення заходу 

 

Реєстрація  

Участь у заході є безкоштовною. Просимо Вас якомога раніше зареєструватися у заході (кількість місць обмежена).  

Термін реєстрації до 09.11.2018. Для реєстрації використовуйте, будь ласка, Бланк для реєстрації, який 

знаходиться на нашій інтернет сторінці. 

 

 

 

 

 

 

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

Швіз / Швейцарія, м.Львові / Україна та м. Вроцлаві / Польща. Починаючи з 1999 року ми беремо участь у проектах з 

освоєння ринків для міжнародних компаній. За цей час було успішно реалізовано понад 1000 проектів з більш ніж 50 

галузей промисловості у більш ніж 30 країнах на 6 континентах. 

 

Ми разом з нашими партнерами будемо раді Вашій участі у нашому заході!

 

www.ixpos.de/markterschliessung 

www.bmwi.de 

Контактна особа: 
"ДРЕБЕРІС" ТОВ 

Оксана Харишин   

Тел.: +38 067 308 91 80   

oksana.kharyshyn@dreberis.com  

 

http://dreberis.com/de/ueber-uns
https://www.dreberis.com/?q=uk/form/rishennya-dlya-pidvishchennya-efektivnosti-vodnogo-gospodarstva-ukrayini#overlay-context=uk%3Fq%3Duk
mailto:oksana.kharyshyn@dreberis.com

