
Відомості про результати діяльності ХОО ВЕЛ 

Харківська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги була 

заснована в 1998 році. 

Головна мета діяльності: 

- сприяння радикальному поліпшенню екологічної ситуації в 

Харківській області, формуванню нового природоохоронного світогляду, 

забезпечення екологічних прав громадян. 

Головними завданнями ХОО ВЕЛ є: 

- сприяння формуванню екологічної свідомості шляхом пропаганди 

знань про стан навколишнього природного середовища, підвищення 

екологічної освіти і культури громадян. 

- розширення участі громадськості у формуванні державної екологічної 

політики, внесення пропозицій до органів влади і управління з питань 

природоохоронного законодавства, участь у підготовці рішень, реалізація 

яких суттєво впливає або може вплинути на стан навколишнього 

середовища; 

- організація громадського контролю за дотриманням 

природоохоронного законодавства, екологічного моніторингу за станом 

навколишнього середовища 

- проведення громадської екологічної експертизи та організація 

публічних слухань. 

 

Для реалізації основних завдань ХОО ВЕЛ особлива увага приділяється 

організації та проведенню громадської екологічної експертизи еколого-

небезпечної діяльності та об'єктів. Так за останній час було проведено: 

• Громадська екологічна експертиза відповідності екологічному та 

містобудівному законодавству проекту реконструкції споруд спортивно - 

оздоровчого призначення з об'єктами торгівлі та будівництво готелю в м 

Харкові по вул. Академіка Курчатова, 1а; 



• Громадська екологічна експертиза відповідності екологічному та 

містобудівному законодавству проекту реконструкції проспекту Гагаріна в 

Харкові; 

• Громадська екологічна експертиза щодо відповідності екологічному 

та містобудівному законодавству проекту технічного переоснащення 

відділення виробництва безалкогольного пива по вул. Роганська, 161; 

• Громадська екологічна експертиза щодо відповідності екологічному 

та містобудівному законодавству проекту реконструкції центрального парку 

ім. Горького м.Харкова; 

• Громадська екологічна експертиза екологічної ситуації, 

що склалася в результаті реконструкції ділянки по виробництву 

асфальтобетону ТОВ «Паркінг +» на відповідність вимогам екологічного і 

містобудівного законодавства України; 

• Громадська екологічна експертиза оцінки впливу діяльності ТОВ 

«Харківський м'ясокомбінат» на навколишнє середовище. 

 

Всеукраїнська екологічна Ліга була ініцііатором проведення 

парламентських слухань щодо реалізації екологічної політики та дотримання 

екологічного законодавства в Україні. Голова ХОО ВЕЛ керував секцією 

"Екологічне законодавство, еколого-економічне нормування, сталий 

розвиток". 

 

ХОО ВЕЛ виступила ініціатором проведення громадських слухань на 

тему: «Будівництво на території національного Наукового Центру« 

Харківський фізико-технічний інститут »дослідницької ядерної установки« 

Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним 

прискорювачем електронів »(2010 р); громадських слухань на тему: "Захист 

зелених насаджень і Лісопарку м.Харкова", Громадські слухання з приводу 

будівництва готелю та спорткомплексу з об'єктами торгівлі по пр.Академика 

Курчатова, 1А та ін. 



За активної участі ХОО ВЕЛ розроблялися розділи «Оцінка впливу на 

навколишнє природне середовище» (ОВНС): «Будівництво автодороги від 

вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Білої Акації) в м Харкові 

»; робочого проекту реконструкції діючого полігону твердих побутових 

відходів для міста Дніпрорудного в урочищі Скеляной Балки Василівського 

району Запорізької області ", попередня наукова еколого-експертна оцінка 

розділу ОВНС проекту реконструкції нежитлових споруд для розміщення 

меблевого виробництва АТ« Елеватормельмаш»; проект« Громадська 

інвентаризація і моніторинг стану водних об'єктів »на 2010-2014 рр. (спільно 

з Облводгоспом) і ін. 

Харківська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги 

проводить численні заходи по збереженню і примноженню об'єктів 

природно-заповідного фонду на території Харківської області. 

Фахівцями ХОО ВЕЛ розроблено наукове обґрунтування створення 

регіонального ландшафтного парку «Петровські балки» в Харківському 

районі Харківської області. Тут знаходиться унікальна для України балочна 

мережа з усіма притаманними їй природними комплексами, рослинними 

угрупованнями, флорою і фауною. 

 Особливу увагу організація приділяє молодому поколінню, тому на 

території НПП «Гомільшанські ліси» був створений навчально - тренінговий 

центр для проходження практик студентами Харківської області. Дані, 

отримані на практиці, є науковим обгрунтуванням для курсових робіт 

студентом. 

Щорічно, влітку, на території національного природного парку 

«Гомільшанські ліси» працює навчально-тренінговий центр ХОО ВЕЛ, в 

якому активісти організації займаються вивченням і збереженням особливо 

цінних рослин і тварин, влаштовують екологічні стежки, прибирають 

територію національного парку, займаються просвітницькою роботою. 



Кожного року ХОО ВЕЛ бере участь в підготовці Національної 

доповіді про стан навколишнього природного середовища в Харківській 

області, організовує і проводить різні конференції, круглі столи та інші 

заходи на екологічну тематику, наприклад: 

• Науково-практична студентська екологічна конференція ВНЗ I-II 

рівнів акредитації «Екологічні проблеми сучасності»; 

• Обласна студентська міжвузівська науково - практична конференція 

«Захист біорізноманіття - пріоритетний напрямок у збереженні атмосфери»; 

• Круглий стіл «Актуальні питання кодифікації екологічного 

законодавства України». 

 

 

Харківська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги 

знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Лермонтовська, 3, кв. 1, 

 тел. 095-789-41-29 

ел. адреса: ser.razmet@gmail.com 

                   vel@ecoleague.net 

сайт: http://www.ecoleague.net 
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