Delegace Dněpropetrovské oblasti – seznam účastníků česko-ukrajinského business fóra v rámci mezinárodního
strojírenského veletrhu MSV 2019 v Brno.
6. - 10. října 2019
FIRMA/organizace

Účastník delegace

Webové
stránky

POZNÁMKY

1

Dněpropetrovská oblastní rada

1)Prygunov Glib Oleksandrovič, hlava

2

Dněpropetrovská obchodní a
průmyslová komora

Setkání s hejtmanem Jihomoravského kraje a
primátorem města Brna
Pořadatel ukrajinské business-mise do Brna.
Jednání s českými podnikatelskými sdruženími,
setkaní s představiteli českých firem, kteří mají
zájem o spolupráci s Ukrajinou.

3

Dněpropetrovská regionální
investiční agentura

2)Žmurenko Vitalij Grygorovič – prezident
3)Kučerjavenko Serhij Volodymyrovyč –
vice-prezident
050 3614084,
kucheryavenko.serg@gmail.com
4) Zatyšňak Valentina Viktorovna – ředitelka
00 38 056 742 86 87
5) Artur Mkrtčjan – vedoucí specialista
00 38 095 678 13 02

http://oblrada.dp.go
v.ua
http://cci.dp.ua/

4

OOO Аксор Індастрі / Axor
Industry

6)Zachar Zacharov – zástupce firmy v SRN
00 49 163 774 83 47

5

OOO ЕДС ІНЖИНІРИНГ/ EDS
ENGINEERING

7) Olga But, šéfka oddělení strategického
marketingu a PR
00 38 097 270 06 05

6

OOO НВП УКРАЇНСЬКА
МАШИНОБУДІВНА
КОМПАНІЯ / Vědecko-výrobní
podnik UKRAJINSKÁ
STROJIRENSKÁ SPOLEČNOST

8) Djukov Oleksij – ředitel
00 38 095 233 57 23
9) Ščegel Oleksandr – zástupce generálního
ředitele
00 38 050 340 22 01

http://dia.dp.gov.ua
/

Setkání s českými firmami, které se zajímají o
spolupráci s Ukrajinou a investiční příležitosti.
Prohlídka investičních míst, průmyslovych parků a
výměna zkušeností s managementem a obchodníky.
https://www.rrajm.cz/
https://axorindustry. Jednání o dodávce příslušenství pro plastová okna
nejvyšší kvality s výrobci
ua
https://www.vekra.czhttps://www.pramos.cz/kontakt
y/sidlo-spolecnosti/, http://www.oknium.cz/
http://www.abxokna.cz/profil-firmy;
http://www.vpo.cz, https://www.vekra.cz,
https://www.sulko.cz, https://www.oknotherm.cz
https://www.ri-okna.cz; https://www.azokna.cz,
http://www.plastikov.cz
Jednání s českými firmami se zájmem o investice a
http://edsspolupráci v oblasti OZE. Setkání s českými a
ltd.com.ua
evropskými EPC kontraktory (developeryprojektanty-staviteli solárních a větrných elektráren).
http://umbc.com.ua

Společnost se zabývá návrhem a výrobou výměníků
tepla a nestandardních zařízení. Hlavní spotřebitelé:
tepelné elektrárny, hutní podniky, státní katastr
pozemků, těžební a zpracovatelský závod,
petrochemické podniky, podniky na zpracování
olejnin. Účel návštěvy výstavy / fóra:
1) hledání nových zákazníků a trhů;
2) hledání partnerů pro spolupráci ve výše
uvedených oblastech;

3) seznámení s novými výrobními technologiemi a
projektováním (možné uzavření smluv o nákupu
zařízení)
Projektování, vlastní výroba a údržba průmyslových
chladicích zařízení, inženýrských systémů,
chladicích zařízení pro vybavení obchodů. Hledání
obchodních partnerů, seznámení se s technologiemi.

7

OOO Астра / Astra

10) Taraban Volodymyr – generální ředitel
00 38 067 560 21 12
11) Sergij Anaškin – ředitel odboru
zahraničních styků
00 38 067 567 18 54

http://astraproject.c
om.ua/en/

8

OOO Укрремпром /
Ukrremprom

12) Skydan Serhij - zástupce technického
ředitele
00 38 067 561 84 86

https://ukrremprom
.com.ua

Společnost se zabývá mechanickým zpracováním
kovových výrobků, hledá partnery pro exportimport, zařízení a technologie.

9

Státní podnik Konstrukční
kancelář Južnoje
(Государственное предприятие
Конструкторское бюро
«Южное»
OOO Дніпропрес Сталь/
Dnipropres Stal

13) Alexandr Pančenko - ředitel odboru
zajištění dodávek
00 38 067 634 72 74

https://www.yuzhno
ye.com

Vývoj raketové a kosmické techniky. Zájem o
obeznámení se s logistickými technologiemi,
technologiemi skladování a opracovávání kovů.

14) Arif Namohlu, výkonný ředitel
00 38 067 240 90 94
15) Kozačenko Andrij, zástupce obchodního
ředitele
00 38 050 481 77 78
16) Ivan Kušnir - ředitel
00 38 067 523 22 08

https://dps.com.ua

Hlavní činností je výroba výkovků, obrábění, výroba
kovových konstrukcí. Zájem o setkání s podniky
hutního, energetického, chemického inženýrství vývoz produktů

http://val.net.ua/

Projektování, výroba a montáž kovových konstrukcí
a nestandardních zařízení pro podniky působící
v oblasti stavebnictví, strojírenství, hutnictví či
energetice a engineeringové společnosti.

10

11

12

VAL, spol. s ručením omezeným
(ООО «ВАЛ»)

ООО Стилнет/ Steelnet

17) Valerija Jurima, ředitelka
067 734 02 91
18) Alexandr Saprykin, šéf oddělení
kovových konstrukcí
00 38 097 736 61 78

http://steelnet.com.
ua/

Hledání potenciálních odběratelů kovových
konstrukcí a nestandardních zařízení. Hledání
obchodních agentů pro propagaci produktů
společnosti na evropském trhu.
Největší ukrajinský výrobce kovových konstrukcí
pro telekomunikační, průmyslový a jiné segmenty.
jednání s operátory, kteří působí na trhu s telecom
službami (fixní telefonní a mobilní spojení,
poskytovatelé internetového připojení), stavebními

společnostmi a subdodavateli, průmyslovými
podniky, společnostmi spravujícími železniční
infrastrukturu (kupříkladu https://www.szdc.cz a
http://www.ceskedrahy.cz/) etc.

13

14

Dněpropetrovskij mebelnyj
kombinat, spol. s ručením
omezeným (ООО
«Днепропетровский
мебельный комбинат»)
Honorární konzulát České
republiky ve městě Dnipro

19) Alexej Gacucin - šéf dopravního
oddělení
00 38 095 424 35 20

http://meblikartissa.com.ua/

Podnik se zabývá výrobou nábytku.
Zájem o obeznámení se s novými dopravními a
logistickými technologiemi, novými
technologickými zařízeními

20) Sergej Dyrdin – honorární konzul
00 38 056 785 35 50

dnipro@honorara.m
zv.cz

Účast na oficiálních setkáních a akcích

