
ЗВІТ  

про роботу із запитами на отримання публічної інформації у 2022 році 
                    
        У 2022 році 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 – 2;  

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

- від засобів масової інформації – 2. 

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

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

 

І. Від окремих громадян та громадських об’єднань: 

 

№ 

з/п 

 

Запитувач інформації Загальний опис інформації 

1. Курбанова Тетяна 

Арастунівна 

Про інформацію щодо точок відбору проб вод з водних об’єктів на території 

Харківської обл., про уповноважений орган, організацію, які здійснюють відбір проб. 

2. БФ "Громада народна 

влада" 

Про якість питної води в Донецькій обл. 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Від засобів масової інформації: 

 

№ 

з/п 

 

Запитувач інформації Загальний опис інформації 

1. «Національна суспільна 

телерадіокомпанія 

України» 

«РЕГІОНАЛЬНА 

ДИРЕКЦІЯ UA:ДОНБАС» 

Про критичну ситуацію з водою, про якість води Сіверського Дінця. 

2. Регіональна газета 

«Екологія промислового 

краю» 

Про надання документації проведених заходів щодо ліквідації забруднення 

поверхневих вод р. Сіверський Донець на території Харківської обл. 

 

 

 

 

ІІІ. Від органів державної влади, установ та підприємств: 

 

№ 

з/п 

 

Запитувач інформації Загальний опис інформації 

1. ТОВ «Донецьк Екологія 

ЛТД» 

Про надання інформації щодо моніторингу якості вод, характеристик стану водних 

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

міської територіальної громади 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 «Донецьк Екологія 

ЛТД» 

Про надання інформації щодо моніторингу якості вод, характеристик стану водних 

ресурсів, прогнозу екологічного стану водних об’єктів на територiї Шахiвської 

сiльської територiальної громади. 

4. ТОВ «Науково-дослідний 

центр екологічної безпеки 

та природокористування» 

Про надання відомостей щодо наявності поверхневих водних об’єктів, їх 

характеристику та інформацію щодо якісного стану поверхневих вод, розміру і меж 

водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в районі проведення 

планованої діяльності. 

5. ТОВ «Донецьк Екологія 

ЛТД» 

Про надання інформації щодо моніторингу якості вод, характеристик стану водних 

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

сільської територіальної громади Краматорського району Донецької області. 
 


