Круглий стіл з обговорення основних напрямків розвитку м. Харкова
«Розробка Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року:
Містобудування, архітектура та енергоефективність»
Місце проведення: вул. Сумська, 40,
Харківський національний університет
будівництва та архітектури, зал засідань
вченої ради (2-й поверх, ауд. 204)
ПРОГРАМА
21 липня 2016 року, четвер
15:30-16:00 Реєстрація учасників (фойє залу засідань вченої ради)
16:00-16:30 Виступи організаторів круглого столу
Вікторія Грецька-Миргородська, заступник директора Департаменту спортивних іміджевих проектів і
маркетингу Харківської міської ради, начальник управління з інвестиційної діяльності, секретар робочої
групи з розробки Стратегії розвитку м. Харкова до 2020 року
Юрій Шкодовський, доктор архітектури, Народний архітектор України,
національного університету будівництва та архітектури

ректор Харківського

 Особливості містобудування м. Харкова
Сергій Чечельницький, доктор архітектури, Заслужений архітектор України, заступник директора
Департаменту містобудування, архітектури і генерального плану Харківської міської ради, головний
архітектор міста
 Збереження культурної спадщини
Катерина Черкасова, доктор архітектури, завідувач кафедри реконструкції та реставрації архітектурних
об’єктів Харківського національного університету будівництва та архітектури
 Фінансування проектів з реалізації Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року, можливості участі
підприємств, вищих навчальних закладів і громадських організацій у Конкурсі інноваційно-інвестиційних
проектів для залучення коштів іноземних та вітчизняних інвесторів в розвиток міста Харкова
Олександр Дудка, директор Харківського регіонального центру з інвестицій та розвитку Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
16:30-17:50 Дискусія «Відображення в Стратегії розвитку м. Харкова до 2020 року напрямку:
Містобудування, архітектура та енергоефективність»
МОДЕРАТОР:
Олександр Буряк, доктор архітектури,завідувач кафедри основ архітектури Харківського національного
університету будівництва та архітектури
КЛЮЧОВІ ТЕМИ ДИСКУСІЇ:








«Великий Харків» і зона його впливу.
Формування поліцентричної транспортної, торговельної та культурно-рекреаційної структури міста.
Стратегія розвитку транспортної структури.
Розвиток соціокультурної інфраструктури загальноміського центру.
Розвантаження загальноміського ядра від закладів дозвілля та торговельних функцій нижчих рівнів.
Ревіталізація «спальних районів» і постпромислових територій.
Формування інфраструктури нового бізнесу:
- Харків-Сіті - центральний діловий район;
- модернізація соціально-культурної інфраструктури вузівського комплексу;
- система підтримки і обслуговування наукових і бізнес-контактів;
- міжнародний виставково-ярмарковий центр.

17:50-18:00 Підведення підсумків дискусії
Вікторія Грецька-Миргородська, заступник директора Департаменту спортивних іміджевих проектів і
маркетингу Харківської міської ради, начальник управління з інвестиційної діяльності, секретар робочої
групи з розробки Стратегії розвитку м. Харкова до 2020 року

