Сьома Всеукраїнська академія інтегрованого розвитку міст
Міська мобільність при проєктуванні привабливих та комфортних міських центрів
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Листопада, четвер, день перший

13:00

Офіційне відкриття.
Вітальне слово

13:30

Нормативно-правові рамки у сфері
інтегрованого міського розвитку і сталої
міської мобільності. Нововведення.
Питання й відповіді, дискусія

14:15

Перерва

14:30

Ключові доповіді на тему «Міська мобільність
при проєктуванні привабливих та комфортних
міських центрів»

15:15

Успішні кейси впровадження принципів сталої
міської мобільності із Дніпра та Львова

16:00

Перерва

16:15

Відео - інтервенція в місто Житомир

16:25

Робота в групах у різних онлайн-кімнатах на
окресленому прикладі з центральної частини
Житомира
Тематичні блоки:
1. Паркувальна політика та організація
паркувального простору
2. Мережа громадського транспорту і
доступність центру для інших районів міста
3. Громадські простори для пішоходів та
велосипедистів
4. Упорядкування роздрібної торгівлі в центрі
міста та взаємовплив на мобільність

Модератори груп:
Ірина Бондаренко,
транспортна планувальниця, головна експертка з
розробки Концепції паркування району Замостя у
Вінниці
Олена Чернишова, консультантка з транспорту,
Міжнародна фінансова корпорація
Антон Коломєйцев, головний архітектор Львова,
Львівська міська рада
Микола Костриця, директор департаменту
економічного розвитку Житомирської міської
ради

17:50
18:00

Завершення першого дня

Олександр Шевчук,
заступник міського голови з питань мобільності
Житомирської міської ради

Сергій Сухомлин,
міський голова Житомира
Міхаель Енгель,
директор проєкту «Інтегрований розвиток міст в
Україні ІІ»
Плащенко Євген,
генеральний директор Директорату просторового
планування територій та архітектури Міністерства
розвитку громад і територій України
Мельничук Григорій,
державний експерт Директорату просторового
планування територій та архітектури Міністерства
розвитку громад і територій України
Хан ван де Ветерінг,
фахівець з міського розвитку, директор Atelier für
Städtebau GmbH
(Цюрих, Швейцарія)
Бурхард Хорн,
фахівець у сфері мобільності
(Берлін, Німеччина)
Дмитро Беспалов,
експерт у сфері мобільності, директор А+С Україна
(Київ, Україна)
Модератор: Урс Томанн, фахівець у сфері
міського розвитку і планування (Цюрих,
Швейцарія)
Андрій Білий,
заступник директора департаменту житлового
господарства та інфраструктури Львівської
міської ради
Марія Алейниченко,
заступник начальника інспекції з питань
контролю за паркуванням у м. Дніпро
Євгенія Мацюх,
керівник проєктів ТОВ “ЮНІП УКРАЇНА”
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Листопада, п’ятниця, день другий

10:00

Підбиття підсумків першого дня та вступ до
другого дня

Урс Томанн,
фахівець у сфері міського розвитку і планування
Марія Байда,
керівниця проєктного офісу GIZ у м. Житомир

10:15

Презентація результатів роботи робочих груп
за перший день

Модератор:
Вадим Денисенко

11:15

Презентація території центру Житомира з
акцентом на вулицю Лятошинського та
квартали поблизу Житнього ринку
Додаткове роз’яснення особливостей території
дослідження і планування від представників
ЖМР

Микола Костриця,
директор департаменту економічного розвитку
Констянтин Підпокровний,
начальник управління транспорту і зв’язку
Житомирської міської ради

11:30

Інструкції та розподіл на групи

11:40

Марія Байда,
керівниця проєктного офісу GIZ у м. Житомир

Перерва

11:50

Практична робота в групах
Питання для дослідження:
Як зробити вулиці в кварталі Житнього ринку
в центрі Житомира комфортними для всіх
користувачів?

Група 1
Ментор: Антон Коломєйцев, головний архітектор
Львова, Львівська міська рада
Група 2
Ментор: Іван Фурлет, урбаніст, експерт з міської
мобільності, член наглядової ради проєкту TUMI:
шлях до школи, м. Житомир
Група 3
Ментор: Ірина Бондаренко, транспортна
планувальниця, головна експертка з розробки
Концепції паркування району Замостя у Вінниці

13:00

Перерва

13:30

Дизайн і підготовка презентацій

Групи та модератори

14:30

Презентація результатів роботи в групах

Групи та модератори

15:30

Основні результати заходу

Урс Томанн та Марія Байда

15:50
16:00

Завершення

Олександр Шевчук, заступник міського голови
відповідальний за транспортні питання
Житомирської міської ради

Організатори:
Житомирська міська рада та німецька урядова компанія «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH» у рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» за фінансування Урядів Німеччини і Швейцарії

