
 

 
 

 

 

Draft - 21 February 2023 

Зустріч Робочих груп UN4Kharkiv та UN4Mykolaiv 

21 лютого 2023 р., 15:00–17:00 (за київським часом) 

 
 

Довідкова інформація 

Зустріч організована Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН) у співпраці 
з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури та міськими владами 
Харкова та Миколаєва. 

ЄЕК ООН наразі підтримує українські національні та місцеві органи влади в їх зусиллях щодо 
планування та підготовки до відбудови та реконструкції. На прохання Міністерства розвитку 
громад та територій України (нині – Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури) 
ЄЕК ООН реалізує два пілотні проєкти у Харкові та Миколаєві в рамках ініціатив UN4Kharkiv та 
N4Mykolaiv. Метою ініціатив є підтримка національного уряду та двох міст «відбудувати краще» 
(build back better).  

Два пілотні проєкти поєднують надання допомоги, реабілітацію та сталий розвиток через ряд 
заходів, які підтримують підготовку генеральних планів реконструкції Харкова та Миколаєва. З 
квітня 2022 року Фонд Нормана Фостера та міжнародні експерти у тісній співпраці з місцевими 
експертами та громадянами на безоплатній основі розробляли новий Генеральний план міста 
Харкова. З серпня 2022 року міжнародна архітектурна компанія One Works та її експерти також 
на безоплатній основі працюють над розробкою нового Генерального плану міста Миколаєва. 
Фонд Нормана Фостера та One Works тісно співпрацюють із групою місцевих архітекторів. ЄЕК 
ООН у співпраці зі своїми партнерами організовує тематичні семінари, які збирають ключових 
міжнародних експертів з пріоритетних тем, визначених владою двох міст для генеральних 
планів.  

На зустрічі Робочих груп UN4Kharkiv та UN4Mykolaiv ЄЕК ООН та міжнародні архітектори 
представлять оновлену інформацію про два пілотних проєкти. За цим слідуватимуть презентації 
представників серед членів Робочих груп – агентств ООН та інших міжнародних організацій та 
обговорення наступних кроків щодо принципу «відбудувати краще»  Харків, Миколаєв та інші 
міста України.  

Мова заходу: 

Англійська та українська (з синхронним перекладом). 

 

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до: 

Гульнари Ролл, секретаря Комітету з питань містобудування, житла та землеустрою, ЄЕК ООН 
(gulnara.roll@un.org) з копією Мелані Штайнкемпер (melanie.steinkemper@un.org).  
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ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
 

Модератор: Гульнара Ролл, секретар Комітету з питань містобудування, житла та 
землеустрою, ЄЕК ООН 

15:00-15:30 Відкриття та привітання 

• Наталія Козловська, Заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури 
України 

• Йохен Фласбарт, державний секретар Федерального Міністерства економічного 
співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) 

• Паола Деда, директор Відділу лісів, земель та житла ЄЕК ООН 
• Ігор Терехов, міський голова Харкова  
• Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва 
• Жако Сіллєрс, тимчасовий постійний представник ПРООН 

15:30-16:30 Оновлена інформація щодо ініціатив UN4Kharkiv та UN4Mykolaiv та наступних 
кроків  

ЄЕК ООН 

• Гульнара Ролл, секретар Комітету з питань містобудування, житла та землеустрою, ЄЕК 
ООН 

 Харків 

• Ольга Дем'яненко, Директорка Департаменту по взаємодії з міжнародними агентствами і 
фінансовими установами, Україна 

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

 Миколаїв 

• Тетяна Шуліченко та Євген Поляков, начальниця управління економічного розвитку та 
заступник головного архітектора м. Миколаєва, Миколаївська міська рада, Україна 

• Ана Паес, Програмна менеджерка, One Works 

16:30-16:55 Оновлення інформація щодо відповідної діяльності від ООН та міжнародних 
партнерів 

• GIZ – Ерік Швейхардт, директор проєкту, «Інтегрований розвиток міст в Україні (ISU II)»  
• ЮНОПС – Софі Джугелі, старша радниця з питань партнерства 
• ПРООН – Мустафа Саіт-Аметов, менеджер програми регіонального розвитку  
• Інші 

16:55-17:00 Підведення підсумків та завершення 

Гульнара Ролл, секретар Комітету з питань містобудування, житла та землеустрою, ЄЕК ООН 
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