
 
  

 
  

  

ЗАСІДАННЯ РОБОЧИХ ГРУП   

UN4Kharkiv та UN4Mykolaiv  

22 листопада 2022, 14:00-16:30 CET/15:00-17:30 Київ  

  

Довідкова інформація  

Засідання організовано Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН) у 
співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України та міськими владами 
Харкова та Миколаєва.  

ЄЕК ООН наразі підтримує національні та місцеві органи влади в Україні в їх зусиллях 
щодо планування та підготовки до відновлення та реконструкції. На прохання 
Міністерства розвитку громад та територій України ЄЕК ООН реалізує два пілотні 
проєкти у Харкові та Миколаєві. Метою ініціатив UN4Kharkiv та UN4Mykolaiv є підтримка 
національного уряду та міст Харкова та Миколаєва у реалізації принципу «відбудувати 
краще». Зокрема, проєкт підтримуватиме зв’язок надання допомоги, реабілітації та 
сталого розвитку за допомогою серії заходів, які забезпечують збалансований та 
інклюзивний міський розвиток та ґрунтуються на нових генеральних планах міст.  

Новий генеральний план міста Харкова зараз розробляється Фондом Нормана Фостера 
та міжнародними експертами для суспільного блага та в тісній співпраці з місцевими 
експертами та громадянами. З серпня 2022 року новий генеральний план міста 
Миколаєва також розробляється за дуже схожим принципом міжнародною 
архітектурною компанією One Works та її міжнародними експертами. Як, Фонд Нормана 
Фостера, так і One Works, тісно співпрацюють з групою місцевих архітекторів. ЄЕК ООН 
у співпраці зі своїми партнерами організовує тематичні семінари, які збирають ключових 
міжнародних експертів з пріоритетних тем, визначених для генеральних планів.  

Мова засідання:  

Мови засідання – англійська та українська з синхронним перекладом.  

  

  

  

  

  
  

  
  

  



 
  

 

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

  
  

Модератор: Гульнара Ролл, регіональний радник Відділу лісів, земель та житла, ЄЕК 
ООН   
  

15:00-15:20 Початок та вітання  

• Ігор Корховий, Заступник Міністра розвитку громад та територій України з питань 
європейської інтеграції   

• Паола Деда, директор Відділу лісів, земель та житла ЄЕК ООН  

• Ігор Терехов, міський голова Харкова  

• Віталій Луков, Перший заступник міського голови Миколаєва  

15:20-16:00 Новини щодо ініціатив UN4Kharkiv та UN4Mykolaiv  

• Гульнара Ролл, регіональний радник Відділу лісів, земель та житла, ЄЕК ООН   
• Ольга Дем'яненко, директор Департаменту по взаємодії з міжнародними агенціями та 

фінансовими установами, Україна  

• Тетяна Шуліченко, начальник управління економічного розвитку Миколаївської 
міської ради, Україна  

16:00-16:20 Оновлена інформація щодо розробки Генерального плану м. Харкова  

• Альберто Чендойя та Дієго Лопес Урручі, архітектори, Відділ архітектури, дизайну та 
технологій, Фонд Нормана Фостера  

• Стюарт Сміт, директор, ARUP Berlin  

• Дмитро Фоменко, керівник місцевої групи архітекторів у Харкові  

16:20-16:40 Оновлена інформація щодо розробки Генерального плану м. Миколаєва  

• Ана Паес, програмна менеджерка One Works  

• Євген Поляков, заступник головного архітектора Миколаєва  

16:40-17:15  Оновлена інформація від агенцій ООН та міжнародних партнерів щодо 
відповідної діяльності   

17:15-17:30  Підведення підсумків та завершення засідання  

• Гульнара Ролл, регіональний радник Відділу лісів, земель та житла, ЄЕК ООН   
  
 

 



 
 

 

 

Додаткова інформація:  

Для отримання додаткової інформації щодо цього засідання ви можете звернутися до 
Гульнари Ролл, регіонального радника Відділу лісів, земель та житла ЄЕК ООН 
(електронна  адреса:  gulnara.roll@un.org)  з  копією  до  Мелані 
Штайнкемпер (melanie.steinkemper@un.org).  


