«Інтеграція екологічних вимог в систему територіального планування
України»
Міжнародний науково-практичний семінар
29 листопада 2016 р.
Програма
9.30 – 10.30
10.00
10.00 – 10.10

10.10 – 10.20
10.20-10.35
10.35-10.50
10.50 – 11.05
11.05 – 11.20

11.20 – 12.00
12.00 –12.20
12.20– 12.40

12.40 – 13.00

Реєстрація учасників
Відкриття семінару. Представлення учасників.
Вітальне слово віце-президента НАН України, академіка НАН України
А.Г.Наумовця
Вітальне слово начальника Департаменту містобудування, архітектури
та планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України С.Я.Білоуса
Вітальне слово директора департаменту з питань заповідної справи
Міністерства екології та природних ресурсів І.Б.Іваненка
Вітальне слово начальник управління містобудування та архітектури
Черкаської області, Черкаська обласна державна адміністрація. В.І.Дмитренко
Вітальне слово від Федерального відомства з охорони природи Німеччини,
координатор міжнародних проектів Г.Шмаудера
Сучасні виклики та перспективи розвитку України та її регіонів в
контексті виконання зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію з ЄС
Проблеми вдосконалення містобудівної документації та планування
територій у європейському векторі розвитку.
С.Я.Білоус, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
Розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України:
європейський контекст
І.Б.Іваненко, Міністерство екології та природних ресурсів
Напрями вдосконалення законодавчої бази України у зв’язку із
децентралізацією на регіональному рівні.
І.І.Шпілевський, Український державний науково-дослідний інститут
проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя
Напрями вдосконалення законодавчої бази України у зв’язку із
децентралізацією на місцевому рівні.
К.т.н. Т.В.Криштоп, «Український науково-дослідний і проектний інститут
цивільного будівництва "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»
Презентація підсумків робіт за проектом «Інтеграція екологічних
вимог в систему територіального планування України»
«Інтеграція екологічних вимог в систему територіального планування
Німеччини».
проф. Ш.Хайланд, А.Май Берлінський технічний університет
Кава-брейк
«Рамкові умови та методичні підходи щодо інтеграції екологічних принципів
в територіальне планування України»
Академік НАН України Л.Г.Руденко, к.г.н. Є.О.Маруняк, д.г.н. С.А.Лісовський,
к.г.н. О.Г.Голубцов, к.г.н. В.М.Чехній, к.г.н. Ю.М.Фаріон. Інститут географії
НАН України
«Напрями оновлення схем планування територій на регіональному рівні:

13.00 – 13.40

13.40 – 14.00
14.00– 15.00

15.00 – 15.40

15.40 – 16.00
16.00 –16.15
16.15 –17.15
17.15 – 17.30
18.00

екологічна складова (на прикладі Черкаської області)» д.г.н. Ю.М.Палеха,
к.т.н. Г.В.Айлікова. Український державний науково-дослідний інститут
проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя
«Стратегічна екологічна оцінка в системі територіального планування:
досвід Німеччини» Проф. К.Якобі
«Проблеми впровадження стратегічної екологічної оцінки в планувальні
процеси в Україні (приклад Черкаської області)» д.г.н. С.А.Лісовський,
Є.О.Маруняк. Інститут географії НАН України
Обід
(кафе «Рута», вул. Володимирська, 54, приміщення Президії НАН України)
Коментарі та виступи експертів:
Черкаська обласна державна адміністрація, управління містобудування та
архітектури, В.С.Болотов.
Всеукраїнська Екологічна Ліга, Голова Ліги, Т.В.Тимочко
Національна академія наук України академік секретар Відділення наук про
Землю, акад. НАН України О.М.Пономаренко
Неурядова організація Ю.М. Манцевич, І.К.Бистряков.
Дискусія
Кава-брейк
Планувальні процеси в регіонах України – досвід, проблеми,
вдосконалення
Виступи та коментарі головних архітекторів областей, районів
Дискусія та підведення підсумків
Товариська вечеря (кафе «Рута», вул. Володимирська, 54, приміщення Президії
НАН України)

