
2020 - 2021 Харків на шляху до 
чистого повітря .

Давайте згадаємо разом, як це було :

розвиток громадського руху проти забруднення навколишнього 
середовища у м. Харків

протягом останнього року!



27 серпня 2020 була створена та зареєстрована
Петиція до Президента України щодо

забруднення повітря у м.Харків



31/08/2020 – Вимоги зупинити забруднення
повітря з перекриттям вул.Москалівська



02 вересня 2020р Комітет ВР з екополітики
розглянув проблему з КОКСОХІМОМ у Харкові !



10/09/2020 Встановлено власну камеру з 
високою чіткістю для відеофіксації викидів



10 вересня 2020р  початок системного    
висвітлювання показників датчиків в Т-каналі 



26 вересня 2020р пікет-вимога під ХОДА



Ніч 27 вересня 2020р під Коксовим заводом
разом із НАЦІОНАЛЬНИМ КОРПУСОМ



З 11-го жовтня ситуація різко погіршилася



25 жовтня 2020р ми зібрали людей на   
АВТОПРОБІГ проти забруднення повітря



11 листопада 2020р звернулися до людей із 
закликом підтримати Петицію для Харкова та 
Запоріжжя через всі доступні пабліки та канали



В грудні люди почали самі виходити з 
вимогами на вулиці та звертатися до інших





Січень 2021р



Лютий запам’ятався спілкуванням із     
Міськрадою та Ігорем Тереховим



Я звернувся до депутатів від всіх харківців,
депутати звернулися до Президента



Ми стали шукати всі можливості звернути 
увагу до видачі Дозволу Міндовкіллям



Ми пікетували та були присутніми на всіх 
судах…



Зверталися до СБУ, РНБО та збирали  
людей, щоб їхати під Офіс Президента



Люди виходили раз за разом тому, що нічого
не мінялось у ситуації із забрудненням повітря



29 квітня 2021р розпочалися перемовини з 
Харківським Коксовим заводом «НОВОМЕТ»







01 липня 2021р провели першу толоку  разом із 
представниками «НОВОМЕТУ» та за підтримки 

районної адміністрації та міськради.



Серпень пройшов «під знаком» САПФІРА :
були напрацьовані численні данні вимірювань



У вересні 2021 стала зрозуміла необхідність   
розбудови системи моніторингу та створення 

громадської організації як інструмента 
об’єднання людей у боротьбі на результат 



На Еко-форумі у Запоріжжі були присутніми 
вже як дві громадські організації від Харкова



Центр єкологічних ініціатив 
«ЕКО ХАБ Харків»


