ЕЖІС УКРАЇНА
ТОВ «Ежіс Україна» – філіал та місцевий партнер групи Egis в Україні та СНД.
ТОВ «Ежіс Україна» надає підтримку групі Egis щодо розвитку бізнесу та реалізації проектів в Україні в
сферах автомобільних доріг та автомагістралей, водних ресурсів, навколишнього середовища та енергетики,
портів та внутрішніх водних шляхів, авіації, міського планування та розвитку, житлово- комунального
господарства, міського громадського транспорту, а також великих будівельних проектах.

ОСНОВНІ ДАНІ
• Назва

ТОВ «Ежіс Україна»

• Компанія-засновник

Egis International

• Юридична форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

• Короткий опис

 омпанію «Ежіс Україна» було зареєстровано в Україні
К
у 1996 р. з метою надання підтримки діяльності групи
«Egis» у країні та регіоні. З того часу «Ежіс Україна»
взяла участь у більше ніж 40 проектах розвитку в Україні
та в регіоні СНД.

• Адреса  

 ул. Пушкінська, 45/2, оф.14, 01004 м. Київ, Україна
в
Тел.: +380 44 2340251; +380 44 2302387
Тел./Факс: +380 44 2466448
E-mail: info@egis-ukraina.com
Веб-сайт: www.egis-ukraina.com

• Представник

Арно де Ружі – Директор

•

• Техніко-економічні обґрунтування
• Транспортні дослідження
• Структурування ДПП – Концесійні проекти
• Інституційна підтримка
• Технічна допомога муніципалітетам
• Підтримка в реалізації проектів
• Послуги з технічного нагляду за будівництвом
• Проектний менеджмент

Сфери діяльності

• Людські ресурси

 5 професійних співробітників серед яких інженери,
5
транспортні економісти, юридичні експерти, спеціалісти
із закупівель, фінансові аналітики, технічні консультанти,
менеджери проектів та ін.

• Оборот капіталу за останні
три роки

2014 р.: 822 тис. євро
2013 р.: 762 тис. євро
2012 р.: 483 тис. євро

• Проектні офіси

2012

2013

2014

Проектні офіси у Львові, Дніпропетровську та Полтаві.

Основні показники
Egis:
Оборот капіталу у 2014 р.:

854 млн. євро

Людські ресурси:
12 000 співробітників

17 співробітників

ОСНОВНІ НЕЩОДАВНО РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
ТОВ «Ежіс Україна» отримало досвід у реалізації наступних проектів:
Аеропорти та повітряна навігація
>> 2012 - 2015 Технічна допомога у сприянні безпеці та
захисту і охороні навколишнього середовища в
сфері цивільної авіації на транспортному коридорі
Європа-Кавказ-Азія (ТРАСЕКА)
Енергетика
>> 2014 - 2017 Проект централізованого теплопостачання
м. Львова – Допомога у реалізації проекту
Інституційний розвиток
>> 2004 - 2006 Сприяння регіональному розвитку
Порти та внутрішні водні шляхи
>> 2013 - 2016 ТРАСЕКА: Морський захист та безпека II
>> 2011 - 2014 Логістичні процеси та реалізація
концепції морських магістралей (LOGMOS) з метою
довгострокового стійкого розвитку коридору
ТРАСЕКА
>> 2009 - 2011 Проект розвитку інфраструктури
торгового порту Іллічівськ – Реалізація проекту та
допомога у нагляді за роботами
Автомобільні дороги
>> 2013 - 2016 Автодорога М06 – Пілотний контракт з
технічного нагляду за виконанням робіт та послуг за
контрактами на утримання доріг на основі кінцевих
результатів
>> 2013 - 2016 Автодорога М03 Київ – Харків –
Довжанський – Технічний нагляд за роботами з
реконструкції

НАШІ ІНЖЕНЕРИ
Персонал компанії «Ежіс Україна» налічує 55
професіоналів, включаючи 30 інженерів – спеціалістів
у різних сферах: цивільне будівництво, будівництво
автомобільних доріг та мостів, електрика,
теплопостачання та ін.
Усі наші головні інженери володіють обов’язковими
державними сертифікатами на здійснення проектних
робіт та нагляду за будівництвом.

>> 2013 - 2015 Технічний нагляд за будівництвом
під’їзних доріг та зовнішнього енергозабезпечення
(високовольтні лінії та підстанції) для ділянок
газоконденсату (Узбекистан)
>> 2013 - 2014 Нова автомобільна дорога ЛьвівКраковець (84,4 км). Техніко-економічне
обґрунтування для будівництва та утримання
автомобільної дороги на умовах концесії, надання
підтримки у підготовці та проведенні концесійного
конкурсу
>> 2013 Транспортні дослідження для проекту
автодороги Львів-Краковець
>> 2011 - 2012 Оновлення ТЕО для будівництва
концесійної дороги Ульянівка-Сімферополь
>> 2010 - 2016 Проект реконструкції та модернізації
доріг м. Львова – Допомога у закупівлях, реалізації та
нагляд за контрактом
>> 2010 - 2014 Технічний нагляд за роботами з
реконструкції для покращення безпеки дорожнього
руху та ліквідації місць концентрації ДТП
>> 2007 - 2012 Автодорога M06 Київ-Чоп – Технічний
нагляд за роботами з реконструкції
Громадський транспорт
>> 2013 - 2016 Проект завершення будівництва метро м.
Дніпропетровськ – Допомога у закупівлях та реалізації
проекту
>> 2012 Реконструкція складського приміщення у м.
Харків – Оцінка впливу на дорожній рух
>> 2009 - 2015 Проект розвитку громадського
транспорту м. Львова - Допомога у закупівлях,
реалізації та нагляд за контрактом
>> 2009 - 2014 Проект управління дорожнім рухом
м. Києва – Допомога у проектуванні, закупівлях,
реалізації т а нагляд за контрактом
>> 2009 - 2010 Попереднє ТЕО, включаючи
структурування проекту для будівництва перетину р.
Дніпро в Києві на основі ДПП (тунель)
Водні ресурси
>> 2009 - 2010 Техніко-економічне обґрунтування для
передачі у концесію системи водопостачання м.
Артемівськ
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