
ЗВІТ  

про роботу із запитами на отримання публічної інформації за І квартал 2021 року 

 

У І кварталі 2021 року до Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів надійшло 9 запитів 

на отримання публічної інформації, з них:  

надіслано поштою – 0; електронною поштою – 9; факсом – 0; передано нарочно – 0;  

в тому числі:  

   - від окремих громадян та громадських об’єднань – 4;  

   - від органів державної влади, установ та підприємств – 5;  

   - від засобів масової інформації – 0. 

 

І. Від окремих громадян та громадських об’єднань: 

 

№ 

з/п 
Запитувач інформації Загальний опис інформації 

1. ФОП Віх Олександр 

Володимирович 

Про водоохоронні зони та прибережні захисні смуги р. Вовча та 

розташованого на її руслі Курахівського водосховища  

2. Сазонов Борис Сергійович Про водні об’єкти, розташовані у балці Каменувата (на території 

Іванопільської сільської ради Костянтинівської райдержадміністрації) 

3. ГО «Федерація рибальства та 

підводного мисливства 

м. Маріуполя» 

Про призначення та статус Старокримського водосховища на теретирії 

Нікольської ОТГ поблизу м. Маріуполя для розробки науково-біологічного 

обґрунтування з вселення риб-меліораторів до вказаного водосховища 

4. Громадська спілка «Центр 

підтримки громадських ініціатив 

м. Святогірська» 

Про узгодження із Сіверсько-Донецьким БУВР газовидобування у 

Святогірському родовищі газу щільних порід поблизу населених пунктів 

Студенок та Яремівка, про вивчення стану впливу на природне середовище 

річки Сіверський Донець наслідків газовидобування 

 

ІІ. Від засобів масової інформації: 

 

№ 

з/п 
Запитувач інформації Загальний опис інформації 

1.   



ІІІ. Від органів державної влади, установ та підприємств: 

 

№ 

з/п 
Запитувач інформації Загальний опис інформації 

1. ТОВ «Науково-дослідний центр 

екологічної безпеки та 

природокористування» 

Про наявність поверхневих водних об’єктів та якісний стан поверхневих вод, 

а також про водоохоронні зони та режими ведення господарської діяльності 

річок Бахмутка, Велика Ступка та Горілий Пень в районі розташування 

Північної ділянки Артемівського родовища гіпсу на території Бахмутського 

району Донецької області  

2. ТОВ «Донецьк Екологія ЛТД» Про надання інформації щодо моніторингу якості вод, характеристик стану 

водних ресурсів, прогнозу екологічного стану водних об’єктів на території 

Костянтинівської міської територіальної громади Донецької області 

3. ТОВ «ЕкоІнвестГруп» Про водні об’єкти, використання вод, наявність скидів стічних вод, контроль 

стану якості поверхневих вод в межах с. Новотроїцьке Шахівської сільради 

Покровського району Донецької області 

4. ТОВ «Донецьк Екологія ЛТД» Про дані моніторингу якості вод, характеристики стану водних ресурсів, 

прогнозу екологічного стану водних об’єктів на території Миколаївської 

міської територіальної громади Донецької області 

5. Роганська селищна рада 

Харківського району 

Про дані моніторингу вод за 2015-2020 рр., про стан водних об’єктів та 

оцінку їх водозабезпеченості в суббасейні р. Сіверський Донець у межах 

Харківської області для розроблення Комплексного палну просторового 

розвитку території  

 

За звітний період до Сіверсько-Донецького БУВР звернень від інвалідів АТО, героїв, інвалідів ВВВ, учасників 

бойових дій, ветеранів праці, громадян, які потребують соціального захисту, не надходило. 

Відповіді за запитами на інформацію було надано запитувачам у визначені строки, з урахуванням вимог Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» та відповідно до компетенції Сіверсько-Донецького БУВР. 


