АРХІВ розділу «Робота зі ЗМІ» за 2015 рік
14 січня 2015 року – телеканал «С-ПЛЮС». Репортаж про зустріч
з ветеранами водного господарства України в СіверськоДонецькому басейновому управлінні водних ресурсів.
Детальніше: http://youtu.be/ex6NiEyvXb8
15 січня 2015 року – телерадіокомпанія «САТ». Репортаж про
зустріч з ветеранами праці Сіверсько-Донецького басейнового
управління водних ресурсів.
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР В.Є.Антоненка.
Детальніше: http://youtu.be/-XiqL1W4sro
3 лютого 2015 року – телеканал «ОТБ» Харківської обласної
телерадіокомпанії. Програма «Харків Online День». Відеосюжет
про раціональне використання водних ресурсів Харківської
області. Інтерв’ю начальника Харківського РУВР В.М.Жука про
стан водних ресурсів Харківської області за 2014 рік.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=lAum7ukDr10
5 березня 2015 року – газета «Время», № 200 (17545). Стаття
«К чистым истокам» про зустріч 17.02.2015 у м.Ізюм Харківської
області ініціативної групи з питань проведення громадських робіт
з очищення русла р. Сіверський Донець в межах міста Ізюм.
Детальніше: http://timeua.info/050315/89441.html

5 березня 2015 року – офіційний сайт Харківської
облдержадміністрації. Стаття «На Харківщині прийнята
Стратегія розвитку до 2020 року».
Детальніше: http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/25229

18 березня 2015 року – газета «Новый путь», № 11 (14818).
Стаття Аркатова І.С., в.о.начальника Луганського регіонального
управління водних ресурсів «Підсумки роботи Луганського
регіонального управління водних ресурсів за 2014 рік».
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/images/18.03.2015_11-14818.jpg

20 березня 2015 року – телерадіокомпанія «САТ». Репортаж
«Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів
відзначило День води».
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР В.Є.Антоненка.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=7gYUTfTNqXI
21 березня 2015 року – інтернет-газета «Деловой
Славянск». Фоторепортаж «Без воды – и ни туды
и ни сюды. В Славянске прошли празднования,
посвященные Всемирному Дню воды».
Детальніше: http://slavdelo.dn.ua/2015/03/21/bez-vodyi-i-ni-tudyi-i-ni-syudyi-vslavyanske-proshli-prazdnovaniya-posvyashhennyie-vsemirnomu-dnyu-vodyi/
23 березня 2015 року – телеканал «С-ПЛЮС». Репортаж
«22 березня весь світ відзначає День води. Свято в СіверськоДонецькому БУВР». Інтерв’ю заступника начальника СіверськоДонецького басейнового управління С.І.Трофанчука.
Детальніше: http://s-plus.com.ua/22-bereznya-ves-svit-vidznachaye-den-vodi/
7 квітня 2015 року – газета «Время», № 213 (17558). Стаття
«Рецепты для оздоровления Лопани». Інтерв’ю з начальником
Харківського РУВР В.М.Жуком про стан річки Лопань і водойм
Харківщини, про перспективи впровадження міжнародного
проекту та інші заплановані заходи щодо оздоровлення водних об’єктів,
прописані у Стратегії розвитку Харківського регіону до 2020 року.
Детальніше: http://timeua.info/070415/89792.html
15 квітня 2015 року – телерадіокомпанія «САТ». Репортаж
«Шпак-House в Центрі культури і довкілля». Інтерв’ю
заст. начальника Сіверсько-Донецького БУВР С.І.Трофанчука.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=PZEvz_shzBc#t=236
14 травня 2015 року – медіа-група «Объектив».
Стаття
«Толстолобик,
белый
амур
и
карп.
На Харьковщине – зарыбление водоѐмов».
Детальніше: http://www.objectiv.tv/140515/113745.html
21 травня 2015 року – медіа-група «Объектив».
Стаття «Борьба с пистией в реке Северский Донец дала
результаты».
Детальніше: http://www.objectiv.tv/210515/114040.html

Травень 2015 – газета «Екологія промислового краю»,
№ 2(1) травень 2015.
1) Стаття «Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів:
історія та сучасність» (с.7).
2) Стаття «Стан головної водної артерії Східної України – ріки Сіверський
Донець» (с.11-13).
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/EPK_05-2015.pdf
2 червня 2015 року – офіційний сайт Харківської
облдержадміністрації. Стаття «Держекоінспекція встановила
перевищення вмісту забруднюючих речовин у річці Мерла на
Харківщині».
Детальніше: http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/26239
3 червня 2015 року – медіа-група «Объектив». Стаття
«В реке Мерла обнаружили солевой амоний и фосфаты».
Детальніше: http://www.objectiv.tv/030615/114530.html
5 червня 2015 року – офіційний сайт Донецької
облдержадміністрації.
Стаття
«Олександр
Кіхтенко нагородив працівників водного
господарства з нагоди професійного свята».
Детальніше:
http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=02.03.09&iface=Public&cmd=view&args=id:2739
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5 червня 2015 року – телеканал «С-ПЛЮС». Репортаж «Сьогодні
в Сіверсько-Донецькому управлінні водних ресурсів відзначали
професійне свято – День працівників водного господарства».
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР В.Є.Антоненка.
Детальніше: http://s-plus.com.ua/sogodni-v-siversko-doneckomu-upravlinni-vodnixresursiv-vidznachali-profesijne-svyato-den-pracivnikiv-vodnogo-gospodarstva/
5 червня 2015 року – телерадіокомпанія «САТ».
Репортаж «День працівників водного господарства відзначили в
Сіверсько-Донецькому БУВР».
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР В.Є.Антоненка.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=tJu4MOD75xA
5 червня 2015 року – газета «Слобідський край».
Стаття «Чим загрожує харків’янам вода з
Сіверського Дінця». Інтерв’ю начальника Харківського РУВР В.М.Жука.
Детальніше:
http://www.slk.kh.ua/news/suspilstvo/chim-zagrozhuye-kharkivyanamvoda-z-siverskogo-dontsya.html

6 червня 2015 року – газета «Деловой Славянск».
Стаття «Вода – это жизнь! Дружный коллектив
Северско-Донецкого БУВРа отметил профессиональный

праздник».
Детальніше:
http://slavdelo.dn.ua/2015/06/06/voda-eto-zhizn-druzhnyiy-kollektivseversko-donetskogo-buvra-otmetil-professionalnyiy-prazdnik/
6 червня 2015 року – газета «Слобідський край»,
№ 66-67. Стаття «Пити чи не пити? Що коїться з
водою області». Інтерв’ю начальника Харківського РУВР В.М.Жука.
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/SlobidKraj06062015.jpg
19 червня 2015 року – інформаційно-аналітичний портал
«Харьковские Известия». Стаття / відеосюжет «Жителям
Салтовки станет проще добраться до питьевой воды».
Інтерв’ю начальника Харківського РУВР В.М.Жука щодо планів реконструкції
джерела у м. Харків на балці Глибокий Яр (вул. Тимурівців, 25).
Детальніше: http://izvestia.kharkov.ua/tv-proekty/hi/1722/1189203.html
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=Ga4zypF_P9Y
19 червня 2015 року – телеканал «Фора». Репортаж
«На Салтівці почали ремонт мінерального джерела».
Інтерв’ю начальника Харківського РУВР В.М.Жука щодо
планів реконструкції джерела у м. Харків на балці Глибокий Яр.
Детальніше: http://www.visti.tv/new.aspx?newsid=37454
19 червня 2015 року – телеканал «АТН». Репортаж «Мор рыбы
в центральных реках Харькова: грозит ли городу
экологическая катастрофа?» Інтерв’ю начальника Харківського
РУВР В.М.Жука щодо ситуації із замором риби у річці Харків в
центральній частині міста Харкова.
Детальніше: http://atn.ua/proisshestviya/mor-ryby-v-centralnyh-rekah-harkova-grozitli-gorodu-ekologicheskaya-katastrofa
22 червня 2015 року – газета «ТВ плюс». Стаття
«Водники опровергают информацию об экологической
катастрофе». Інтерв’ю начальника відділу водних
об’єктів Сіверсько-Донецького БУВР В.Г. Баюша щодо ситуації із забрудненням
води у р. Роганка Харківської області.
Детальніше: http://tvplus.dn.ua/news/11/full/184/

23 червня 2015 року – інформаційно-аналітичний портал
«Харьковские
Известия».
Стаття
«Харьковский
источник: Грандиозное благоустройство».
Інтерв’ю начальника Харківського РУВР В.М.Жука щодо результатів
дослідження води з джерела на Салтівці.
Детальніше: http://izvestia.kharkov.ua/on-line/gorod/1189282.html
Червень 2015 – журнал «Водне господарство України»,
№ 3(117) – 2015. Стаття «Сіверсько-Донецьке басейнове
управління водних ресурсів: історія та сучасність»
(с.25-30) С.І.Трофанчука та Н.О.Білоцерківської, заступників
начальника Сіверсько-Донецького БУВР.
Детальніше:http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/VodGosp-2015_3.pdf
1 липня 2015 року – газета «Время».
Стаття «Вода «живая» и… не очень». Детальніше:
http://timeua.info/post/kharkov/voda-zhivaya-i-ne-ochen--00615.html
2 липня 2015 року – офіційний сайт Донецької
облдержадміністрації.
Стаття
«Владислав
Лаврик провів нараду з питань управління
водними ресурсами та використання водних
об’єктів». Детальніше:
http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=02.03.09&iface=Public&cmd=view&args=id:2811
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7 липня 2015 року – інформаційно-аналітичний портал
«Харьковские Известия». Стаття «Вода в кранах
харьковчан станет чище. Для этого руководители
города подготовили ряд проектов».
Детальніше: http://izvestia.kharkov.ua/tv-proekty/hi/1744/1190331.html

7 липня 2015 року – телеканал «7 канал».
Відеосюжет «Вода в кранах харьковчан станет чище. Для этого
руководители города подготовили ряд проектов».
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=b8Aqun2Hkl0

7 липня 2015 року – медіа-група «Объектив» / телеканал «Simon».
Відеосюжет «Питьевая вода в Харькове станет лучше
после капремонта очистных сооружений».
Інтерв’ю з директором Департаменту комунального
господарства Харківської міської ради Кітаніним В.А.
та заступником директора КП «Харківводоканал»
Коваленком О.М. щодо планів реконструкції фільтрів і дренажних систем на
комплексі водопідготовки «Донець».
Детальніше: http://www.objectiv.tv/140515/113745.html
7 липня 2015 року – офіційний сайт Харківської міської ради.
Стаття «Харківводоканал» ремонтує найважливіше джерело
питної води».
Детальніше:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kharkivvodokanalremontue-nayvazhlivishe-dzherelo-pitnoi-vodi-28571.html

23 липня 2015 року – офіційний сайт Харківської
облдержадміністрації. Стаття «Розповсюдження пістії в
Сіверському Дінці екологи не спостерігають».
Детальніше: http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/26777

30 липня 2015 року – медіа-центр «Вчасно UA». Стаття
«Делегация Западно-Донбасского форума побывала на
передовой и провела в Красноармейске дискуссию о
реформах с местными громадами». Фотозвіт.
Детальніше:
http://vchasnoua.com/donbass/krasnoarmejsk/21288-delegatsiyazapadno-donbasskogo-foruma-pobyvala-na-peredovoj-i-vedet-v-krasnoarmejskediskussiyu-o-reformakh-s-mestnymi-gromadami
6 серпня 2015 року – офіційний сайт Харківської міської ради.
Стаття «Запаси води в Краснопавлівському водосховищі
зменшуються».
Детальніше: http://www.city.kharkov.ua/uk/news/-28814.html

6 серпня 2015 року – медіа-група «Объектив». Стаття «В
Краснопавловском водохранилище стало менше воды».
Детальніше: http://www.objectiv.tv/060815/117168.html

6 серпня 2015 року – інформаційно-аналітичний портал
«Харьковские Известия». Стаття «А будет ли вода?
Запасы
в
Краснопавловском
водохранилище
иссякают». Інтерв’ю начальника Харківського РУВР В.М.Жука щодо
водогосподарської обстановки на Краснопавлівському водосховищі та
необхідності проведення водообміну.
Детальніше: http://izvestia.kharkov.ua/tv-proekty/hi/1783/1192470.html
6 серпня 2015 року – телеканал «7 канал». Відеосюжет
«А будет ли вода? Запасы в Краснопавловском водохранилище
иссякают». Інтерв’ю начальника Харківського РУВР В.М.Жука
щодо водогосподарської обстановки на Краснопавлівському
водосховищі та необхідності проведення водообміну.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=eF9sbJy0hrk
6 серпня 2015 року – газета «Слобідський край».
Стаття «Харків може постраждати від нестачі води».
Детальніше:
http://www.slk.kh.ua/news/suspilstvo/kharkiv-mozhe-postrazhdati-vidnestachi-vodi.html
6 серпня 2015 року – агентство новин «Городской ДоZор».
Стаття «Запасы в Краснопавловском водохранилище
иссякают».
Інтерв’ю начальника Харківського РУВР В.М.Жука
щодо водогосподарської обстановки на Краснопавлівському
водосховищі та необхідності проведення водообміну.
Детальніше: http://dozor.kharkov.ua/news/jkh/1164907.html
14 серпня 2015 року – інформаційно-аналітичний
портал «Харьковские Известия». Стаття «Жара может
«заболотить» харьковские реки».
Інтерв’ю начальника Харківського РУВР В.М.Жука щодо обстеження
Сіверського Дінця та ймовірності розповсюдження «пістії».
Детальніше: http://izvestia.kharkov.ua/on-line/gorod/1192951.html
20 серпня 2015 року – інформаційно-аналітичний портал
«Харьковские Известия». Стаття «На Алексеевке идѐт
масштабная реконструкция источника питьевой воды».
Детальніше: http://izvestia.kharkov.ua/tv-proekty/hi/1801/1193383.html

20 серпня 2015 року – телеканал «7 канал».
Відеосюжет «На Алексеевке идѐт масштабная реконструкция
источника питьевой воды».
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=uKcnPaaUHUg

Серпень 2015 – газета «Екологія промислового краю»,
№ 5(5) серпень 2015.
1) Стаття «Управління водними ресурсами за басейновим принципом» (с.12-13).
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/EPK_08-2015.jpg
2) Анонс конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді» 2015 (с.14).
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/EPK_08-2015_SD.jpg
3 вересня 2015 року – телеканал «САТ».
Відеосюжет «Толока у Староріччі».
Інтерв’ю із заступником начальника Сіверсько-Донецького БУВР
Трофанчуком С.І. щодо заходів з благоустрою зони відпочинку
«Староріччя» у прибережній смузі р. Казенний Торець.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=ONmHrTn0CwA
5 вересня 2015 року – інтернет-видання
«Slavgorod». Стаття «На праздник 370-летия
Славянска активная молодежь сделала
подарок городу, навела чистоту в зоне отдыха «Староречье».
Детальніше: http://slavgorod.com.ua/News/Article/3010
7 вересня 2015 року – офіційний сайт Держводагентства
України. Інформаційне повідомлення про толоку з
благоустрою зони відпочинку «Староріччя» на березі
річки Казенний Торець.
Детальніше:
http://scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3198:2015-0908-12-01-48&catid=36&Itemid=165
9 вересня 2015 року – газета «Новый путь», № 37 (14844).
Стаття начальника Лисичанського відділу КВВР Аркатової О.І.
«Державний облік водокористування у 2015 році».
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/NovPut_09-09-2015.jpg

10 вересня 2015 року – телеканал «САТ». Відеосюжет «СДБУВР:
Сіверський Донець очима молоді».
Інтерв’ю із заступником начальника Сіверсько-Донецького БУВР
Трофанчуком С.І. щодо проведення конкурсу творчих робіт
«Сіверський Донець – очима молоді» - 2015.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=txs_DlSL3mg
30 вересня 2015 року – газета «Новый путь», № 40 (14847).
Стаття начальника відділу використання водних ресурсів і
моніторингу вод Луганського РУВР Бабак О.В. «Река нашей
жизни» (до Дня Сіверського Дінця).
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/NovPut_30-09-2015.jpg
1 жовтня 2015 року – інтернет-видання
«Slavgorod».
Стаття «126 рисунков, 76 фотографий, 96
поделок – в Северско-Донецком бассейновом управлении подвели итоги
детско-юношеского конкурса».
Детальніше: http://slavgorod.com.ua/news/article/3163/
1 жовтня 2015 року – телерадіокомпанія «САТ».
Відеосюжет «Результати творчого конкурсу від СДБУВР:
Сіверський Донець – очима молоді». Інтерв’ю начальника
Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є. про підсумки конкурсу
творчих робіт «Сіверський Донець – очима молоді» 2015.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=D3L4xm1ZUoQ
1 жовтня 2015 року – телеканал «С-ПЛЮС».
Відеосюжет «На 100 більше учасників та ширша географія –
така особливість дев’ятого творчого конкурсу «Сіверський
Донець – очима молоді».
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є. про підсумки
конкурсу творчих робіт «Сіверський Донець – очима молоді» 2015.
Детальніше: http://s-plus.com.ua/na-100-bilshe-uchasnikiv-ta-shirsha-geografiya-takaosoblivist-devyatogo-tvorchogo-konkursu-siverskij-donec-ochima-ditej/
Жовтень 2015 року – інформаційний бюлетень «Наш край».
Стаття «Северский Донец глазами молодѐжи».
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/NashKRAY.jpg

5 жовтня 2015 року – медіа-група «Объектив».
Стаття «В этом году пистия не угрожала экосистеме
Северского Донца». Інтерв’ю начальника Харківського
РУВР Жука В.М. про результати спостережень за
можливим розвитком пістії на р. Сіверський Донець протягом року.
Детальніше: http://www.objectiv.tv/051015/119438.html
7 жовтня 2015 року – газета «ТВ-плюс».
Стаття «В БУВРе подвели итоги детского конкурса».
Детальніше: http://tvplus.dn.ua/news/10/full/760/
8 жовтня 2015 року – газета «Екологія промислового
краю». Спецвипуск до Дня Сіверського Дінця – 2015,
присвячений діяльності Сіверсько-Донецького БУВР.
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/EPK_DSD_2015.pdf
8 жовтня 2015 року – Альманах творчих робіт
учасників конкурсу «Сіверський Донець – очима
молоді».
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/almanah_DSD.pdf
8 жовтня 2015 року – телерадіокомпанія «САТ».
Відеосюжет «Науково-практична конференція до Дня
Сіверського Дінця – 2015».
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.,
начальника управління водних ресурсів Держводагентства Лисюк О.Г. і голови
Басейнової ради р. Сіверський Донець Лаврика В.О.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=fiXfGazW2_s
8 жовтня 2015 року – телеканал «С-ПЛЮС».
Відеосюжет «День Сіверського Дінця об’єднав у Слов’янську
представників влади і громади».
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.,
начальника управління водних ресурсів Держводагентства Лисюк О.Г. і голови
Басейнової ради р. Сіверський Донець Лаврика В.О.
Детальніше:
http://s-plus.com.ua/den-siverskogo-dincya-obyednav-uslovyansku-predstavnikiv-vladi-i-gromadi/

9 жовтня 2015 року – офіційний сайт Держводагентства
України. Стаття «Заходи з відзначення Дня Сіверського
Дінця – 2015 у Сіверсько-Донецькому басейновому
управлінні водних ресурсів».
Детальніше:
http://scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3272:2015-1009-16-11-38&catid=36&Itemid=165
9 жовтня 2015 року – єдиний веб-портал органів
виконавчої влади України «Урядовий портал». Стаття
«В рамках заходів із відзначення Дня Сіверського
Дінця відбулась науково-практична конференція».
Детальніше: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248545448
12 жовтня 2015 року – офіційний сайт Донецької
облдержадміністрації. Стаття «Донецька область
відзначила День Сіверського Дінця».
Детальніше:
http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=02.03.09&iface=Public&cmd=view&args=id%3A
31131%3Btags%24_exclude%3A46
16 жовтня 2015 року – офіційний сайт Харківської
облдержадміністрації. Стаття «Реконструкція очисних споруд
сприятиме покращенню екологічного стану річки Сіверський
Донець».
Детальніше: http://kharkivoda.gov.ua/news/76770
19 жовтня 2015 року – інтернет-видання «Деловой
Славянск». Стаття «День Северского Донца –
платформа для конструктивного диалога власти и
общественности Придонцовья». Фоторепортаж.
Детальніше: http://slavdelo.dn.ua/2015/10/19/den-severskogo-dontsa-platformadlya-konstruktivnogo-dialoga-vlasti-i-obshhestvennosti-pridontsovya-fotoreportazh/
20 жовтня 2015 року – інформаційно-аналітичний
портал «Харьковские Известия». Стаття «Першу чергу
Олексіївської балки відкрили після реконструкції».
Детальніше: http://izvestia.kharkov.ua/tv-proekty/hi/1877/1197551.html

20 жовтня 2015 року – телеканал «7 канал». Відеосюжет «Першу
чергу Олексіївської балки відкрили після реконструкції».
Відео: https://youtu.be/Ckv50V2M9oU
23 жовтня 2015 року – газета «Донеччина».
Стаття «Сіверський Донець – не тільки вода».
Детальніше:
http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/Donetchina_23-10-2015.jpg
29 жовтня 2015 року – телерадіокомпанія «САТ».
Відеосюжет «Порятунок річок регіону».
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.
про роботу Міжвідомчої комісії 29.10.2015 та діяльність
водогосподарського комплексу басейну р. Сіверський Донець в умовах маловоддя.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=4hg3gtjep50
30 жовтня 2015 року – телеканал «С-ПЛЮС».
Відеосюжет «Про роботу водогосподарського комплексу в
осінньо-зимовий період йшлося на Міжвідомчій комісії в
Сіверсько-Донецькому
басейновому
управлінні
водних
ресурсів». Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є. про
роботу Міжвідомчої комісії 29.10.2015 та діяльність водогосподарського
комплексу басейну р. Сіверський Донець в умовах маловоддя.
Детальніше: http://s-plus.com.ua/pro-robotu-vodogospodarchogo-kompleksu-vosinno-zimovij-period-jshlosya-na-mizhvidomchij-komisi%D1%97/
Жовтень 2015 року – газета «Екологія промислового
краю», № 7 (7).
Інформація про спільний проект редакції газети і
Сіверсько-Донецького БУВР до Дня Сіверського Дінця – 2015, с. 14.
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/EPK_10-2015.pdf
5 листопада 2015 року – газета «Слобідський край».
Стаття «На Харківщині може бути встановлено
ліміт споживання води». Інтерв’ю начальника Харківського РУВР Жука В.М. та
начальника відділу охорони земельних і водних ресурсів, надр, атмосферного
повітря, контролю та координації заходів охорони навколишнього середовища
Департаменту екології та природних ресурсів Харківської облдержадміністрації
Дмитра Топчія щодо ситуації, пов’язаної із низькою водністю річок Харківщини.
Детальніше:
http://www.slk.kh.ua/news/ekonomika/limiti-na-zabir-vodiobitsyayut-pidpriyemstvam-kharkivshchini.html

18 листопада 2015 року – газета «Новый ПУТЬ», № 48 (14855).
Стаття фахівця Луганського РУВР Н.Попової «Сіверський
Донець – спільна справа влади і громади».
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/NovPut_18-11-2015.jpg
21 листопада 2015 року – офіційний сайт
Національного
університету
цивільного
захисту України.
Інформація «В НУЦЗУ відбулась лекція
представників Харківського регіонального управління водних ресурсів».
Детальніше: http://nuczu.edu.ua/ukr/news/?id=4558
7 грудня 2015 року – телеканал «С-ПЛЮС».
Програма «Гість у студії». Інтерв’ю з начальником СіверськоДонецького БУВР Антоненко В.Є. про стан водних ресурсів
басейну р. Сіверський Донець та діяльність Сіверсько-Донецького
басейнового управління зі збереження та відновлення водних ресурсів регіону.
Детальніше:
http://s-plus.com.ua/gist-u-studi%D1%97-nachalnik-siverskodoneckogo-buvr-viktor-antonenko/
10 грудня 2015 року – телеканал «С-ПЛЮС». Відеосюжет
«Перший день Міжнародного економічного форуму «Відкритий
Донбас».
Детальніше:
http://s-plus.com.ua/pershij-den-mizhnarodnogoekonomichnogo-forumu-vidkritij-donbas/
16 грудня 2015 року – газета «Новый ПУТЬ», № 52 (14859).
Стаття в.о. начальника Луганського РУВР Борщевської Г.К.
«Ліміти, моніторинг, 2-ТП водгосп (річна)».
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/NovPut_16-12-2015.jpg
16 грудня 2015 року – телеканал «С-ПЛЮС». Відеосюжет
«Екологія Донецької області потребує більше уваги».
Детальніше: http://s-plus.com.ua/ekologiya-donecko%D1%97-oblastipotrebuye-bilshe-uvagi/
17 грудня 2015 року – газета «ТВ плюс». Стаття
«Экологическая безопасность страны обсуждается в
Славянске».
Детальніше: http://tvplus.dn.ua/news/11/full/1131/

Грудень 2015 року – науковий збірник «Актуальні проблеми державного
управління», № 1(47) 2015. Стаття «Державне регулювання розвитку
водогосподарського комплексу шляхом впровадження інтегрованого підходу
управління водними ресурсами за басейновим принципом».
Автори: Євдокимов В.О., доцент кафедри державного управління ХарРІ
НАДУ, кандидат економ. наук; Жук В.М., начальник Харківського РУВР.
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/NaukZb_12-2015.pdf
Грудень 2015 року – журнал «Водне господарство
України», № 5(119).
1) Стаття «День Сіверського Дінця – платформа для
конструктивного
діалогу
влади
і
громад
Придінців’я» (с. 3-5).
Автори: Білоцерківська Н.О., Трофанчук С.І., заступники начальника
Сіверсько-Донецького БУВР; Киркач Ю.В., провідний фахівець із зв’язків з
громадськістю та пресою.
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/WGU_5-2015_3-5.pdf
2) Стаття
«Досвід
Сіверсько-Донецького
БУВР
з
розрахунків
водогосподарських балансів при наданні висновків щодо можливості
видачі дозволу на спеціальне водокористування» (с. 20-22).
Автори: Білоцерківська Н.О., заступник начальника Сіверсько-Донецького
БУВР; Сидоренко І.В., провідний інженер з розрахунків та режимів відділу
водних об’єктів; Гаврилюк О.В., провідний інженер з використання водних
ресурсів.
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/WGU_5-2015_20-22.pdf
3) Стаття «Сіверсько-Донецьке БУВР – 10 років у сфері зовнішньолабораторного контролю: основні цілі та досягнення» (с.23-25).
Автори: Лоткова О.В., начальник басейнової лабораторії моніторингу вод,
Баранова А.С., хімік І категорії координаційного сектору БЛМВ СіверськоДонецького БУВР.
Детальніше: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/WGU_5-2015_23-25.pdf
31 грудня 2015 року – телеканал «С-ПЛЮС».
Новорічне вітання начальника Сіверсько-Донецького
Антоненка В.Є. в програмі «З Новим роком 2016!»
Детальніше: http://s-plus.com.ua/z-novim-rokom-2016/

БУВР

