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A. RAWIE GmbH & Co. KG 
(А. Раві ГмбХ & Ко. КГ) 
 
Контактна особа: п. Бернд Енгелер, Продаж залізничної техніки в Європі 

 

E-Mail: info@rawie.de  

  

Teл.: +49 541 912 070  

 

Інтернет-сторінка: www.rawie.de   

 

 

 

Для яких проблем / завдань ми пропонуємо рішення:  

 Інноваційна техніка для безпеки на залізничних коліях 

 

За допомогою наступних рішень ми успішно допомагаємо нашим клієнтам: 

 Залізничні упори (тупики) 

 Навантажувальні рампи для завантаження з дороги на залізницю  

 Шлагбауми і системи контролю доступу 

 

З ким ми б хотіли налагодити співпрацю в Україні? 

 Оператори залізничної інфраструктури (включаючи трамвай, метро та залізницю) 

 Конструкторські бюро по плануванню залізничної інфраструктури 

 Підприємства у галузі  будівництв залізничних шляхів 

 Логістичні центри і навантажувачі  легкових транспортних засобів 

 Порти 

 

Що відрізняє нас від інших фірм? 

 Адаптація нашої продукції до індивідуальних вимог, напрк., щодо ширини колії, рейок, транспортних засобів 

тощо.  

 Комплексні послуги з проектування та розробки 

 Консультування та експертиза існуючих структур безпеки 
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A+S Consult GmbH  
(А+С Консалт ГмбХ) 
 
Контактна особа: Даніель Вольф, представник у Східній Європі  

 

E-Mail: daniel.wolf@apluss.de  

 

Тел.: +49 351 3121330 

 

  Інтернет-сторінка: www.apluss.de  

  

 

Для яких проблем / завдань ми пропонуємо рішення: 

 Стратегічне транспортне планування на міському, регіональному та національному рівні 

 Транспортне макромоделювання для пасажирських та вантажних перевезень, громадського транспорту 

ближнього сполучення та смарт-мобільності 

 Транспортне мікромоделювання пасажирського сполучення громадським транспортом, приватних перевезень, 

пішохідного та велосипедного руху – організація паркомісць, аеропорти  

 Інтелектуальні транспортні системи (ITS) – концепція, стратегічне планування, імплементація та інтеграція 

програмного забезпечення, планування світлосигнальних установок 

 

 

За допомогою наступних рішень ми успішно допомагаємо нашим клієнтам: 

 Професійний сервіс у створенні транспортних моделей  

 Консультаційний сервіс для сталих планів міської мобільності та загальних транспортних планів 

 Детальне планування управління світлосигнальними установками та симуляція управління 

 Інтеграція програмного забезпечення у ділянку інтелектуальних транспортних систем  (ITS) 

 Імплементація TransGIS (власне програмне забезпечення) у центрі керування рухом та для управління рухом – 

робота в режимі реального часу і аналіз даних про рух для оперативного управління 

 Продаж провідного програмного забезпечення в ділянці планування руху від фірми PTV в якості місцевого 

партнера по збуту 

 

 

З ким ми б хотіли налагодити співпрацю в Україні? 

 Міські, регіональні та національні адміністрації – управління транспорту, підрозділи планування міста  

 Інститут планування руху, фірми у сфері міського планування  

 Університети та факультети з транспортними напрямками  

 

 

Що відрізняє нас від інших фірм? 

 Ми вже протягом 15 років в Україні і активно працюємо на ринку СНГ. 

 У нас є офіс у Києві та місцеві експерти. 

 Ми – провідний провайдер у сфері моделювання транспортного руху в Україні.  

 Будучи партнером PTV, ми маємо безпосередній доступ до провідних технологій у ділянці планування 

транспорту по цілому світі  і впроваджуємо їх у локалізованому вигляді на українському ринку. 

mailto:daniel.wolf@apluss.de
http://www.apluss.de/
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Рис. 1: Мультимодальна стратегічна транспортна модель для міста Києва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2: Мікросимуляція платформ автодоріг і 3D візуалізація 

Рис. 3: Національна транспортна модель з регіональною інтеграцією для України 
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Berthold Sichert GmbH (Бертольд Зіхерт ГмбХ) 
 
Контактна особа: Іліас Бурганіс, менеджер по роботі із закордонними клієнтами  

 

E-Mail: ilias.bourganis@sichert.com  

 

Тел.  +49 160 90559289 

 

Інтернет-сторінка: www.sichert.com  

  

 

 

Для яких проблем / завдань ми пропонуємо рішення: 

Вуличні (зовнішні) корпуси з полікарбонату, армованого скловолокном, для таких ділянок: 

 Телекомунікація 

 Комунікація через широкосмугові канали 

 Залізниця 

 Електромобільність 

 Системні рішення для мереж FTTX завдяки корпусам для активного та пасивного використання   

 

 

За допомогою наступних рішень ми успішно допомагаємо нашим клієнтам: 

 У будівництві  спеціалізованих мереж та мереж майбутнього, наприклад, скловолокно, мікроядра (LTE та 5G) 

 У будівництві мереж із тривалим терміном експлуатації (>25 років) 

 У будівництві мережевої інфраструктури, важливої для безпеки  

 

 

З ким ми б хотіли налагодити співпрацю в Україні? 

 Підприємства, які будують власні мережі у сфері телекомунікації, комунікації через широкосмугові канали, в 

ділянці залізничного та автомобільного транспорту, електромобільності  

 

 

Що відрізняє нас від інших фірм? 

 Наша інноваційність та досвід у розробці нових рішень для нових сфер використання 

 Наша гнучкість як середнього підприємства  

 Наш основний матеріал полікарбонат із усіма його довговічними перевагами у сфері мережевої інфраструктури   
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Blaschke Umwelttechnik GmbH 
(Блашке Умвельттехнік ГмбХ) 
 
Контактна особа: пан Ганс Блашке, керівник 

E-Mail: blaschke@hblaschke.de  

 

Teл.: +49 8271 8169-0 

 

Інтернет-сторінка: www.hblaschke.de  

  

 

 

Для яких проблем / завдань ми пропонуємо рішення:  

 Відкачування викидних газів, що утворилися в процесі переробки дизелю і містять шкідливі речовини та 

становлять загрозу для здоров’я людей, у закритих та напіввідкритих залізничних майстернях та депо.  

 

 

За допомогою наступних рішень ми успішно допомагаємо нашим клієнтам: 

 Індивідуально підібрані системи відкачування викидних газів, які забезпечують чисте повітря на робочому 

місці та дотримання законодавчих норм щодо захисту працівників.  

 

З ким ми б хотіли налагодити співпрацю в Україні? 

 Залізничні підприємства 

 Виробники дизельних локомотивів 

 Фірми, що забезпечують обладнанням та установками майстерні та, особливо, локомотивні депо  

 Монтажні та сервісні підприємства для майстерень 

 

 

Що відрізняє нас від інших фірм? 

 Блашке Умвельттехнік ГмбХ є світовим лідером у виробництві систем відкачування викидних газів для 

залізничної галузі.  
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DILAX Intelcom GmbH  
(ДІЛАКС Інтелком ГмбХ) 
 
Контактна особа: Марцін Тжміль, директор із продажу у Центрально-Східній Європі  

 

E-Mail: marcin.trzmiel@dilax.com 

 

Teл.: +49 160 972 124 91 

 

Інтернет-сторінка: www.dilax.com  

  

 

Для яких проблем / завдань ми пропонуємо рішення: 

ДІЛАКС спеціалізується на обробці та аналізі людських та пасажирських потоків. У ділянці пасажирських перевезень 

наші рішення дають цінну інформацію для: 

 стратегічного планування (придбання нових транспортних засобів, планування нових маршрутів чи рейсів, 

динаміки кількості пасажирів, пристосування ресурсів відповідно до потреб) 

 оптимізації мережі маршрутів 

 оптимізації коштів (наприклад, завдяки використанню правильного рухомого складу на конкретних маршрутах 

у відповідний час)  

 виявлення / оцінки кількості пасажирів без квитків  

 скорочення часу зміни пасажирів на пероні  

 обробки даних про пасажиропотоки: звідки їдуть мої пасажири і яка їхня кінцева мета (матриці джерело-ціль)  

 інформації в режимі реального часу щодо завантаженості транспортного засобу (скільки пасажирів знаходяться 

у транспортному засобі) та актуального місцезнаходження транспортного засобу 

 зростання кількості задоволених клієнтів (через зростання якості сервісу)  

 

За допомогою наступних рішень ми успішно допомагаємо нашим клієнтам: 

 

 Автоматичні системи підрахунку пасажирів  

 Системи резервування місць 

 Системи дисплеїв для пасажирських сидінь  

 Програмне забезпечення для аналізу даних, звітності та прогнозування 

 

З ким ми б хотіли налагодити співпрацю в Україні? 

 

 Системні інтегратори та підприємства-розробники програмного забезпечення у ділянці пасажирських 

перевезень  

 Підприємства, що здійснюють пасажирське перевезення 

 Виробники транспортних засобів (трамваї, поїзди, метро, автобуси) 

 Транспортні об’єднання  
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Що відрізняє нас від інших фірм? 

 

 Понад 30 років досвіду в ділянці пасажирських перевезнь по цілому світу. 

 Численні проекти у Центрально-Східній Європі з великими транспортними підприємствами, установами та 

виробниками транспортних засобів: наприклад, ROPID Prag, PKP Intercity, Koleje Mazowieckie Warszawa, 

SKODA, Plzeňské městské dopravní podniky, PESA, Solaris і т.д. 

 Партнерство для нас – це трансфер ноу-хау. Наші партнери будують власний бізнес, який базується на нашій 

продукції / модулях,  і в такий спосіб вони розширюють власне бізнес-поле. 

 Власні технології (50 інженерів працює у нашому відділі розробок), власна продукція та власний менеджмент 

проектів – це дає нам можливість втілювати надзвичайно комплексні проекти. 

 Сертифіковано відповідно до IRIS, CMMIDEV та ISO. 
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   Euroroll GmbH (Євроролл ГмбХ) 
 
     Контактна особа: Ґерт Ларсен 

 

     E-Mail: g.larsen@euroroll.de  

 

     Teл.: +45 21 79 32 80 

 

     Інтернет-сторінка: www.euroroll.de  

  

 

 

 

Для яких проблем / завдань ми пропонуємо рішення:  

 Ми пропонуємо гравітаційну складську та підйомно-транспортну техніку.  

 Оптимізоване використання площі (близько 40% на відміну від традиційних систем) та підвищення 

продуктивності 

 Покращення організації складу  

 

 

За допомогою наступних рішень ми успішно допомагаємо нашим клієнтам: 

 Системи Pallet Flow та Carton Flow для палетних піддонів та картонних коробок 

 

 

З ким ми б хотіли налагодити співпрацю в Україні? 

 Виробники стелажів 

 Підприємства інтралогістики 

 Ознайомлення кінцевих клієнтів із нашою продукцією 

 

 

Що відрізняє нас від інших фірм? 

 Відділ тестування площею 500 м2 для спеціальних контейнерів  

 35 років досвіду у виробництві гравітаційної складської та підйомно-транспортної техніки  

 Найвища якість „made in Germany”  за конкурентоздатними цінами 

 Короткий шлях комунікації – постійна підтримка клієнтів 
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ime Elektrotechnik GmbH 
(Іме Електротехнік ГмбХ) 

 
Контактна особа: Александр Екардт, керівник 

 

E-Mail: a.eckardt@ime.eu  

 

Teл.: +49 (0) 30  3020860  

 

Інтернет-сторінка: www.ime.eu   

  

 

  

Для яких проблем / завдань ми пропонуємо рішення :  

 Для залізничного транспорту та інфраструктури: зміна, заміна, оновлення, менеджмент зносу, оновлення та 

доукомплектування електричних систем та транспортної техніки, техніка для двигунів, інтер’єр  

 

За допомогою наступних рішень ми успішно допомагаємо нашим клієнтам: 

 Проекти оновлення, доукомплектування та ремонту перетворювачів частоти бортової мережі, 

електроживлення, енергетики, доукомплектування LED, пантографів, мастер-контролерів, систем IoT 

(Інтернет речей), вбудованих USB  

 Придбання та менеджмент запчастин 

 Заміна, зміна та ремонт: техніка для автоматизації та управління, техніка для двигунів  

 Менеджмент проектів, створення концептів, реалізація електротехнічної та механічної складової  

 Виявлення пожеж та їхнє гасіння: проста інтеграція, гнучке доукомплектування  

 Продаж і переобладнання пасажирських вагонів та електричного / дизельного моторвагоного рухомого складу  

 Електрична опалювальна техніка, індивідуальні та стандартні пристрої 

 

З ким ми б хотіли налагодити співпрацю в Україні? 

 Транспорті підприємства / Залізничні транспортні підприємства  

 Майстерні технічного обслуговування, а також партнери для модифікації та модернізації  

 Техніки та закупщики у сфері ремонту /модернізації / технічного обслуговування  

 Підприємці та підприємства для цікавих проектів  

 

Що відрізняє нас від інших фірм? 

 Компетентний центр заміни та менеджменту зносу  

 Лідер у Європі за рамкоовими договорами та індивідуальними консигнаційними спорудами   

 Завдяки високій технічній компетенції пропонуємо рішення для превентивного та коригувального технічного 

обслуговування  

 Партнерська мережа з понад 1000 осіб  

 Якщо рішення не знаходимо ми, то його взагалі немає. 

mailto:a.eckardt@ime.eu
http://www.ime.eu/
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INDYON GmbH (ІНДІОН ГмбХ) 
 
Контактна особа: Ромен Лефайє, директор-розпорядник США 

 

E-Mail: europe@indyon.com  

 

Tel.: +49 (0) 8157 9036-0 

 

     Інтернет-сторінка: www.indyon.de  

  

 

Для яких проблем / завдань ми пропонуємо рішення:  

 Як провайдер інтралогістичних рішень для відслідковування та ідентифікації товарів ми пропонуємо 

підприємствам можливість у будь-який момент в режимі реального часу перевірити, де знаходиться їхній товар  

та автонавантажувач. 

 Наше підприємство пропонує технології для відслідковування, перевірки та управління внутрішньо 

складськими переміщеннями за допомогою автонавантажувачів у виробничих та складських приміщеннях. 

 В режимі реального часу відбувається автоматичних збір даних про  переміщення автонавантажувачів та 

формується звіт. Так Ви отримаєте абсолютно повну транспарентність у таких ділянках як: потік матеріалів,  

використання транспортних засобів підприємства, менеджмент персоналу. 

 

За допомогою нижчевказаних рішень ми успішно допомагаємо нашим клієнтам: 

 Менеджмент безпеки: контроль швидкості та доступу до автонавантажувачів 

 Менеджмент управління складами  

 Обробка відстеження одиниць і управління місцем  розташування 

 

 

З ким ми б хотіли налагодити співпрацю в Україні? 

 Місцеві та іноземні розробники  системних додатків, таких як, наприклад: "1С" 

 Транспортно-експедиційні підприємства, які співпрацюють з компаніями, що використовують 

автонавантажувачі для внутрішньо складських переміщень. 

 

Що відрізняє нас від інших фірм? 

 Наша продукція – лідер ринку за такими критеріями: надійність, точність локалізації та ціна 

 У нас понад 50 успішно реалізованих проектів по цілому світу. 

 Щорічно понад 1000 автонавантажувачів будь-якої марки та моделі оснащують нашою продукцією. 

 Крім того, за допомогою нашої продукції провадиться щорічно більше ніж 45 мільйонів внутрішніх перевезень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:europe@indyon.com
http://www.indyon.de/
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SVG - Hamburg eG  
(СВГ–Гамбург еГ) 
 
Контактна особа: дипл. педагог Штефан Гінтерзасс – менеджмент навчання та підвищення 

кваліфікації  

 

E-Mail: s.hintersass@svg-hamburg.de  

 

Тел.: +49 40 25450 212  

 

          Інтернет-сторінка: www.svg-hamburg.de  

  

 

 

Для яких проблем / завдань ми пропонуємо рішення:  

 Навчання і підвищення кваліфікації для фахівців у сфері транспорту та логістики  

 Налагодження зв’язків у сфері транспорту та логістики  

 Визначення компетенцій 

 Створення навичок та розвиток інфраструктури електронного навчання  (E-Learning) 

 

 

За допомогою наступних рішень ми успішно допомагаємо нашим клієнтам: 

 Індивідуальні концепції кваліфікації  

 Підтримка завдяки створенню місць для проходження практики за кордоном у відомих підприємствах 

транспортної та логістичної сфери 

 Консультація та обмін досвідом  

 

 

З ким ми б хотіли налагодити співпрацю в Україні? 

 Торгово-промислові палати, центри підвищення кваліфікації, Міністерство освіти і науки   

 

 

Що відрізняє нас від інших фірм? 

 Послуги у сфері транспорту та логістики по всій Німеччині вже протягом  понад 70 років  

 Тісна співпраця  з ключовими особами та організаціями, як, наприклад, асоціаціями на національному та 

регіональному рівні  

 Сучасні заходи з підвищення кваліфікації: електронне навчання (E-Learning), вебінари, змішане навчання 

(Blended Learning)  

 Широкі можливості навчання у ділянках: автотранспортні перевезення вантажів та пасажирів, водії сервісних 

та кур’єрських служб, водії автонавантажувачів, складська справа. 

 

mailto:s.hintersass@svg-hamburg.de
http://www.svg-hamburg.de/
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Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH  
 
(«Департамент сприяння економіці Саксонії») 
 

Контактна особа: Юлія Ліневич, керівник проектів  

 
E-Mail: julia.linevych@wfs.saxony.de 

 
Teл.: +49 351 2138 137 

                                                                               
Інтернет-сторінка: www.wfs.saxony.de 

 

 

Для яких проблем / завдань ми пропонуємо рішення: 
 

«Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS)» («Департамент сприяння економіці Саксонії») – інструмент уряду федеральної 

землі Саксонія, ФРН, створений для надання комплексної підтримки саксонським підприємствам. Наша діяльність 

охоплює:   

 промоцію Саксонії як місця розташування підприємств, консультування та супровід інвесторів від ідеї до 

реалізації проекту; 

 зовнішньоекономічну діяльність, скеровану на налагодження співпраці між саксонськими і іноземними 

підприємствами; 

 стратегічне узгодження потреб саксонських підприємств зі світовими економічними тенденціями. 

Мета нашої роботи  – відкриття для підприємств Саксонії нових можливостей збуту продукції чи послуг; збереження 

існуючих і створення нових робочих місць. 

Іншими словами: Департамент сприяння економіці Саксонії будує мости – для саксонських підприємств на їхньому 

шляху на міжнародний ринок та для інвесторів - на їхньому шляху до Саксонії.  

 

За допомогою нижчевказаних рішень ми успішно допомагаємо нашим клієнтам: 

 

 інформаційний сервіс для потенційних інвесторів: на основі Ваших конкретних запитів ми аналізуємо 

можливості розташування Вашого підприємства у Саксонії, проводимо відповідний попередній відбір та 

пропонуємо детальний перелік варіантів  

 спільні саксонські стенди на провідних міжнародних ярмарках по всьому світу 

 галузеві бізнес-поїздки за кордон (в тому числі з політичним супроводом) 

 супровід закордонних делегацій у Саксонії, включаючи підготовку і втілення відповідної економічної програми 

 заходи з метою інформування про найважливіші технологічні тренди та ситуацію на світовому ринку 

 

З ким ми б хотіли налагодити співпрацю в Україні? 

 

 компанії, які планують інвестувати за кордоном 

 економічні суб’єкти, що здійснюють активну зовнішньоекономічну діяльність  

 юридичні чи фізичні особи з досвідом у сфері організації закордонних стажувань та посередництва у підборі 

кваліфікованих працівників 

 юридичними чи фізичними особами, зацікавленими в правонаступництві саксонських підприємств 
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Що відрізняє нас від інших фірм? 

 

 діяльність в десятках країн світу 

 далекоглядне відслідковування важливих технологічних трендів та їхнє використання для зміцнення і розвитку 

саксонської економіки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Німецько-український тиждень співпраці у галузі сталої мобільності, транспорту,  громадського транспорту та складської логістики  16 
 

Zedas GmbH (Цедас ГмбХ) 

 
                                                        

 

 

 

 

 

       

       

    

  

Для яких проблем / завдань ми пропонуємо рішення:  

У ділянці планування перевезення вантажів залізницею: 

Проблема: 

» зростання витрат на локомотиви  і персонал  

» зростання кількості вантажів для транспортування 

Наші рішення:  

Оцифрування залізничних процесів за допомогою zedas®cargo – менеджмент логістики для рейсових сполучень, 

маневрового пересування та портової залізниці  

» загальне представлення процесу створення доданої вартості: від калькуляції, планування і виконання та 

підрахунків і контролю 

» безперебійне оперативне функціонування 

» постійна співпраця з клієнтами  

» надійне виконання замовлень  

» відмінна управлінська інформація  

 

В ділянці менеджменту технічного обслуговування: 

Проблема: 

» лімітований бюджет на технічне обслуговування 

» високий рівень зобов’язань щодо документації перед Федеральною службою  

» контроль за гарантійними зобов’язаннями  

» постійне забезпечення доступності, надійності, безпеки (поїзд + інфраструктура) 

Наші рішення:  

Оцифрування процесів на залізниці за допомогою zedas®asset – управління активами для залізничного 

транспорту та залізничних шляхів  

  

 

Контактна особа:  

Іван Аксак, керівник підрозділу з розробки 

програмного забезпечення (Україна)  

 
E-Mail: iaksak@zedas.com  

Teл.: +491722099077 

www.zedas.com 

 

Контактна особа:  

Крістоф Баум, керівник підрозділу із залізничної 

логістики 

 

E-Mail: cbaum@zedas.com  

Teл.: +493573707565 

www.zedas.com 

  

mailto:iaksak@zedas.com
http://www.zedas.com/
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» Передчасне виявлення слабких місць на залізничних шляхах  

» Скорочення часу простою та технічно зумовленого виходу із ладу  

» Допомога у прийнятті рішень щодо правильної стратегії технічного обслуговування  

» Оптимізоване планування ресурсів та майстерень  

» Довгострокове планування інвестицій  

» Документування дотримання норм безпеки  

» Безперебійний потік інформації від виробника до того, хто провадить технічне обслуговування 

 

 

З ким ми б хотіли налагодити співпрацю в Україні? 

» Підприємства залізничного транспорту як потенційні клієнти  

» Оператори портової залізниці як потенційні клієнти  

» Металургійні підприємства, хімічні підприємства з великими рейсовими шляхами як потенційні клієнти    

» Консалтингові підприємства у сфері залізниці  

» ІТ-підприємства 

 

Що відрізняє нас від інших фірм? 

» Багаторічні ноу-хау на залізничному ринку, експерт у цій галузі 

» Спеціаліст у сфері програмного забезпечення  

» Комплексні рішення для складних ланцюгових процесів  

» Сервіс від виробника вищого класу, 24/7 

» Стандартне програмне забезпечення  

» Використання найновіших технологій 
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Д-р. Володимир Мотиль 

Ген. директор ДРЕБЕРІС ТОВ 

E-Mail: 

volodymyr.motyl@dreberis.com  

Teл.: +38 096 3443434 

Оксана Харишин 

Асистент проектів ДРЕБЕРІС ТОВ 

E-Mail: 

oksana.kharyshyn@dreberis.com  

Teл.: +38 067 308 91 80 

Марія Фогель 

Керівник проектів DREBERIS GmbH 

E-Mail: maria.vogel@drebreis.com  

Teл.: +49 351 86 26 43-14 

Організатор за дорученням Федерального міністерства 
економіки та енергетики Німеччини (BMWi): 

 

Партнери: 
 
 
 
 

Міністерство інфраструктури України є центральним органом 

виконавчої влади в України і відповідає за розробку та державну 

політику у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, 

морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах 

використання повітряного простору України,  метрополітенів, 

дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, 

забезпечення безпеки руху, торговельного мореплавства. МІУ також 

контролює діяльність з реалізації інфраструктурних проектів в Україні. 

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

Торгово-промислова палата України  є неприбутковою організацією, яка 

об'єднує численні українські компанії та органи влади. З моменту свого 

заснування в 1997 році налічує більше 8000 членів. Надає послуги з питань 

економічного консультування. https://ucci.org.ua/en/ 

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

Дрезден і представництвами у м. Швіз / 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. https://www.dreberis.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛКП «Інститут міста» є аналітичним центром, заснованим Львівською 

міською радою у травні 2009 року. Установа має неприбутковий статус, діє на 

муніципальному рівні і знаходиться під контролем виконавчого комітету 

міської ради Львова. Метою інституту є консолідація зусиль мешканців міста, 

міської влади та компаній для вирішення ключових питань стратегічного 

розвитку міста.. http://www.city-institute.org/index.php/en/ 
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ENERGY SAXONY є економічно орієнтованою мережею підприємств, яка 

налічує близько 65 членів, та функціонує як постійний кластер в енергетичному 

секторі федеральної землі Саксонії, має на меті підтримку інноваційних рішень 

для сталого розвитку, енергетичних технологій та їх впровадження у нових 

продуктах і послугах. Ключові теми: розумні мобільні та енергетичні рішення для 

споруд та розумних міст. https://www.energy-saxony.net/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTS Rail Saxony є найбільшим кластером у галузі залізничних технологій в 

центральній Німеччині. Кластер представляє інтереси саксонської залізничної 

інженерної галузі перед державними установами і таким чином забезпечує 

взаємозвязок між політикою та бізнесом. Членами кластера є саксонські 

постачальники залізничної техніки, постачальники інфраструктури, 

постачальники інженерних послуг та компанії по плануванню і розробці нової 

продукції. https://bts-sachsen.de/ 

Німецьке партнерство для сталого розвитку («German Partnership for 

Sustainable Mobility» (GPSM)  є ініціативою Федерального Міністерства 

економічної співпраці та розвитку Німеччини  (BMZ). Як інформаційна 

платформа  «Німецьке партнерство для сталого розвитку» сприяє  обміну 

знаннями і досвідом  у сфері сталого розвитку та логістичних рішень у країнах, 

що розвиваються, створюючи тим самим мережу, що об’єднує  науковців, 

промисловость, громадянське суспільство та асоціації. Німецьке партнерство 

для сталого розвитку робить важливий внесок у міжнародне співробітництво, 

розвиток інтелектуального  транспорту  і сталий розвиток. 

 

«Німецьке партнерство для сталого розвитку» бере активну участь у прагненні 

Німеччини стати  лідером  у творенні прогресивної кліматичної політики  та 

після форуму  «Ріо + 20», проводити  інші міжнародні форуми  з питань сталого 

розвитку та європейської інтеграції. 

 

Будучи надійною та мотивуючою  мережею, що налічує більш ніж 175 відомих 

учасників, «Німецьке партнерство для сталого розвитку» регулярно організовує 

та підтримує заходи, такі як конференції, семінари або навчальні поїздки. 

 

Наша мета полягає в узгодженні місцевого та регіонального різноманіття, 

досвіду та конкретних рамкових умов з інноваційними концепціями та ідеями. 

Цілісність і повага - основні принципи наших партнерських цінностей і місії.  

https://www.german-sustainable-mobility.de/  

  

Контактна особа: Левент Toпрак  

Начальник управління і радник з 

питань транспортної політики 

«Німецького партнерства для 

сталого розвитку» 

E-Mail: levent.toprak@giz.de   

Tel.: +49 6196 79-7335 
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