Робота зі ЗМІ
Січень 2016 року
Грудень 2015 року – січень 2016 року. Збірка доповідей науковопрактичної
конференції
«Розвиток
державної
системи
моніторингу довкілля в Донецькій області», с.12-17.
Доповідь начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.
«Моніторинг поверхневих вод в системі регіонального
моніторингу довкілля в Донецькій області: етапи розвитку,
завдання і перспективи».
Доповідь: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/dopovid2015.pdf
01.01.2016 – телеканал «С-ПЛЮС». Новорічне вітання
начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є. у
програмі «З Новим роком 2016!»
Відео: http://s-plus.com.ua/z-novim-rokom-2016/
19.01.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Кто и как в Славянске проверяет качество
воды для жителей Донецкой, Харьковской и
Луганской областей". Інтерв'ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР
Антоненка В.Є. та заступника начальника Трофанчука С.І.
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/01/19/kto-i-kak-v-slavyanske-proveryaetkachestvo-vodyi-dlya-zhiteley-donetskoy-harkovskoy-i-luganskoy-oblastey/
26.01.2016 – офіційний сайт Харківської обласної ради.
Стаття "Планується проведення робіт з розчистки русел річок
Сіверський Донець, Вовча та Уди".
Стаття:
http://oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/14533planuetsya-provedennya-robit-z-rozchistki-rusel-richok-siverskijdonets-vovcha-ta-udi
31.01.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Угрожает ли маловодие в бассейнах рек
Донбасса стабильному водоснабжению в Славянске".
Інтерв'ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/01/31/ugrozhaet-li-malovodie-v-basseynah-rekdonbassa-stabilnomu-vodosnabzheniyu-v-slavyanske/
31.01.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття
"Как
студенты
Славянского
химикомеханического техникума проходят практику в
Северско-Донецком управлении водных ресурсов".
Інтерв'ю заступника начальника Сіверсько-Донецького БУВР Трофанчука С.І.
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/01/31/kak-studentyi-slavyanskogo-himikomehanicheskogo-tehnikuma-prohodyat-praktiku-v-seversko-donetskom-upravleniivodnyimi-resursami/

Робота зі ЗМІ
Лютий 2016 року
04.02.2016 – офіційний сайт Харківської обласної ради.
Стаття
"Затверджено
природоохоронні
заходи,
що
здійснюватимуться на Харківщині у 2016 році".
Стаття: http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/14602zatverdzheno-prirodookhoronni-zakhodi-shcho-zdijsnyuvatimutsyana-kharkivshchini-u-2016-rotsi
10.02.2016 – газета «Новый ПУТЬ», №6 (14867).
Стаття Аркатової О.І., начальника Лисичанського відділу КВВР
Луганського
РУВР
"Зарегулювання
басейну
річки
Сіверський Донець (водосховища і ставки)".
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/NovPut_10-02-2016.jpg
15.02.2016 – офіційний сайт Харківської обласної ради.
Стаття "На проведення водообміну в Краснопавлівському
водосховищі спрямують 60 млн. грн."
Стаття: http://kharkivoda.gov.ua/news/79012

17.02.2016 – офіційний сайт Харківської обласної ради.
Стаття "Весняного паводку в Харківській області
прогнозують" за інформацією Харківського РУВР
Харківського регіонального Гідрометцентру.
Стаття: http://kharkivoda.gov.ua/news/79091

не
та

24.02.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Харківської облдержадміністрації.
Інформація про стан поверхневих водних об’єктів
Харківської області за матеріалами Харківського РУВР.
Стаття: http://ecodepart.kh.gov.ua/diialnist/podii

Робота зі ЗМІ
Березень 2016 року
16.03.2016 – газета «Новый путь», № 11 (14872). Стаття
Бабак О.В., начальника відділу використання водних ресурсів і
моніторингу вод Луганського РУВР «Всесвітній день води.
Водні ресурси Луганської області».
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/NovPut_16-03-2016.jpg
17.03.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "У Слов’янську розглянули найактуальніші питання
роботи водогосподарських систем Харківської, Донецької і
Луганської областей".
Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/v-slovyansku-rozglyanuli-najaktualnishipitannya-roboti-vodosxovishh-i-vodogospodarskix-sistem-xarkivsko%D1%97donecko%D1%97-i-lugansko%D1%97-oblastej/
17.03.2016 – телеканал «САТ». Репортаж із засідання
Міжвідомчої комісії в Сіверсько-Донецькому БУВР «Весняне
повноводдя: чи є причина для занепокоєння». Інтерв’ю
начальника Сіверсько-Донецького БУВР В.Є.Антоненка.
Відео: http://trksat.net/vesnyane-povnovoddya-chi-ye-prichina-dlyazanepokoyennya-78 и https://www.youtube.com/watch?v=boxfF88IFTA.
17.03.2016 – телеканал «С-ПЛЮС». Репортаж із засідання
Міжвідомчої комісії в Сіверсько-Донецькому БУВР «Профільні
спеціалісти трьох областей зібралися в Слов’янську, аби
обговорити проблеми водозабезпечення регіону».
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР В.Є.Антоненка.
Відео:
http://s-plus.com.ua/profilni-specialisti-trox-oblastej-zibralisya-vslovyansku-abi-obgovoriti-problemi-vodozabezpechennya-regionu/
и
https://www.youtube.com/watch?v=ZjqkqL6xyQw
18.03.2016 – офіційний сайт Державного агентства водних
ресурсів України.
Інформація про засідання у Сіверсько-Донецькому БУВР
Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ і
водогосподарських систем басейнів річок Сіверського Дінця, Дніпра та
Приазов’я (у межах Харківської, Донецької і Луганської областей) з питань
підготовки водогосподарських об’єктів до пропуску весняного водопілля і
паводків та вжиття заходів щодо захисту населених пунктів, господарських
об’єктів, сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.
Стаття:
http://scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3636:2016-0318-15-16-05&catid=36&Itemid=165

18.03.2016 – офіційний сайт Міністерства екології та природних
ресурсів України. Стаття «Держводагентством встановлено
оптимальні режими роботи водосховищ і водогосподарських
систем у басейнах річок Сіверського Дінця, Дніпра та
Приазов’я (у межах Харківської, Донецької та Луганської
областей) на весняний період 2016 року». Стаття:
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/4660-derzhvodahentstvomvstanovleno-optymalni-rezhymy-roboty-vodoskhovyshch-i-vodohospodarskykhsystem-u-baseinakh-r-siverskoho-dintsia-dnipra-ta-richok-pryazov-ia-u-mezhakhkharkivskoi-donetskoi-ta-luhanskoi-oblastei-na-vesnianyi-period-2016-roku
18.03.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "Напередодні Всесвітнього дня води в «Діловому
Слов’янську» відбувся «круглий стіл»".
Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/naperedodni-vsesvitnogo-dnyavodi-v-dilovomu-slovyansku-vidbuvsya-kruglij-stil/
22.03.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття з відео "Проблема воды и культура экологии:
видео дискуссии в «Деловом Славянске»".
Інтерв'ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є., начальника
басейнової лабораторії моніторингу вод Лоткової О.В., заступника голови ГО
«Сіверський Донець – відродження» Трофанчука С.І.
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/03/22/problema-vodyi-i-kultura-ekologiivideo-diskussii-v-delovom-slavyanske/
22.03.2016 – журнал «Губерния».
Стаття «Всемирный День воды: водные ресурсы
Харьковской области».
Інформація Харківського РУВР щодо забезпеченості водними ресурсами в
Харківській області.
Стаття: http://www.guberniya.net/news.php?news_id=23674
23.03.2016
–
інформаційно-аналітичний
портал
«Харьковские известия».
Стаття «В Харькове отметили Всемирный День воды».
Інтерв’ю начальника Харківського РУВР Жука В.М. про заходи з
відзначення Всесвітнього Дня води.
Стаття: http://izvestia.kharkov.ua/on-line/gorod/1209332.html
18.03.2016 – офіційний сайт Держводагентства України.
Інформація про засідання громадської ради при
Державному агентстві водних ресурсів України.
Стаття:
http://scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3671:2016-0331-19-25-30&catid=76:ss-&Itemid=177

Робота зі ЗМІ
Квітень 2016 року
01.04.2016 – інформаційний ресурс «6262.com.ua», сайт
м. Слов’янська.
Стаття "В Славянске прошёл фестиваль «Шпак-HOUSE»".
Стаття: http://www.6262.com.ua/news/1176420
01.04.2016 – офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.
Стаття "До акції «За чисте довкілля» долучаться майже
півмільйона мешканців Харківщини".
Стаття: http://kharkivoda.gov.ua/news/79948
04.04.2016 – офіційний сайт Міністерства екології та природних
ресурсів України. Стаття "Вийшов з друку каталог робіт
Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» 2015".
Інформація: http://www.menr.gov.ua/press-center/news/150news28/4722-vyishov-z-druku-kataloh-robit-vseukrainskohokonkursu-do-chystykh-dzherel-2015
06.04.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "Весняна повінь на контролі" за інформацією СіверськоДонецького БУВР.
Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/vesnyana-povin-na-kontroli/
08.04.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Не пропустите! В Славянске начала работу
выставка «Агро-Энерго-Керам. Инновации 2016»".
Фоторепортаж.
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/04/08/v-slavyanske-nachala-rabotuvyistavka-agro-energo-keram-innovatsii-2016-fotoreportazh/
08.04.2016 – телеканал «САТ». Репортаж з відкриття виставки
«Агро-Енерго-Керам. Інновація 2016» «Масштабний ярмарок
працює в Слов’янську».
Відео: http://trksat.net/masshtabniy-yarmarok-pratsyuye-v-slovyansku265
08.04.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "У Слов’янську обмінялися досвідом і прогресивними
технологіями".
Стаття:
http://ecology.donoda.gov.ua/u-slovyansku-obminyalisyadosvidom-i-progresivnimi-texnologiyami/

09.04.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "В Славянске на выставке обменялись опытом
и прогрессивными технологиями". Фото + відео.
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/04/09/v-slavyanske-obmenivayutsyaopyitom-i-progressivnyimi-tehnologiyami-na-vyistavke/
13.04.2016 – телеканал «САТ».
Репортаж «Спроба протистояти Міністерству агрополітики».
Інтерв'ю заступника начальника Сіверсько-Донецького БУВР
Трофанчука С.І. про підписання петиції до Президента України.
Відео: http://trksat.net/sprobi-protistoyati-mnsterstvu-agropoltiki-282
13.04.2016 – телеканал «САТ».
Репортаж «Акції чистоти по-слов’янськи» щодо запланованих
у Слов’янську заходів з благоустрою до Дня довкілля.
Відео: http://trksat.net/aktsyi-chistoti-po-slovyanski-280
13.04.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "«Агро-Энерго-Керам. Инновация 2016»: по
результатам универсальной выставки в Славянске".
Фоторепортаж. Стаття: http://slavdelo.dn.ua/2016/04/13/po-rezultatam-universalnoyvyistavki-tehnologiy-agro-energo-keram-innovatsiya-2016/
14.04.2016 – щотижневик "ТВ плюс".
Стаття про виставку-ярмарок «Агро-Енерго-Керам.
Інновація 2016» "Славянцам предлагают деньги на
развитие энергосберегающих технологий и просят
защитить водные ресурсы страны".
Інтерв'ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є. про
підписання петиції до Президента України.
Стаття: http://tvplus.dn.ua/news/11/full/1650/
15.04.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Весняна толока на березі річки Казенний
Торець у Слов’янську: робимо місто краще разом".
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/04/15/vesnyana-toloka-na-berezi-richkikazeniy-torets-u-slov-yansku-robimo-misto-krashhe-razom/
15.04.2016 – радіостанція "Классное Радио".
Повідомлення у випуску новин "До Дня довкілля: весняна
толока у Слов’янську на березі річки Казенний Торець" +
анонс щодо проведення 21.04.2016 в рамках Всеукраїнської акції
«Зробимо Україну чистою разом!» масштабної акції з очищення лівого берега
річки Сіверський Донець від моста у м. Святогірськ до моста у с. Богородичне
(за інформацією Сіверсько-Донецького БУВР).

15.04.2016 – інтернет-видання "Slavgorod.com.ua".
Стаття "В Славянске началась генеральная
уборка".
Стаття: http://slavgorod.com.ua/News/Article/5148
15.04.2016 – телеканал «С-ПЛЮС». Репортаж "З граблями та
сапками прийшли слов’янці на щорічну весняну толоку,
організовану Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням"
+ анонс акції 21.04.2016 з прибирання берега р. Сіверський Донець.
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР В.Є. Антоненко. Відео:
http://s-plus.com.ua/z-grablyami-ta-sapkami-prijshli-slovyanci-na-shhorichnuvesnyanu-toloku-organizovanu-siversko-doneckim-bassejnovim-upravlinnyam/
15.04.2016 – офіційний веб-сайт Управління Державної
пенітенціарної служби України у Харківській області.
Стаття "На Харківщині готуються до акції «Зробимо
Україну
чистою
разом!»".
Стаття:
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/kha/uk/publish/article/142879;jsessionid=FA31
1B992DEF9C5B3FE4A380C0B12D7B
16.04.2016 – медіа-група «ОБЪЕКТИВ» / ТРК «Симон».
Стаття / відеорепортаж "Сохранить екосистему
Харьковщины. На Краснооскольском водохранилище
прошла акция «Чистый берег Оскола»".
Стаття: http://www.objectiv.tv/160416/126809.html
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=1MCvVsUHTPk
18.04.2016 – сайт Національного університету
цивільного захисту України.
Стаття "На Червонооскільському водосховищі
пройшла широкомасштабна екологічна акція «Чистий берег Оскола».
Сумісними зусиллями громад Харківщини борці за чисте довкілля зібрали
більше десяти тонн сміття". Стаття: http://nuczu.edu.ua/ukr/news/?id=4967
18.04.2016 – медіа-група «ОБЪЕКТИВ».
Стаття "Берега Краснооскольского
очистили от мусора".
Стаття: http://www.objectiv.tv/180416/126873.html

водохранилища

18.04.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Повідомлення-анонс акції "Чистий берег Дінця" у Святогірську
(за інформацією Сіверсько-Донецького БУВР).
Стаття:
http://ecology.donoda.gov.ua/zrobimo-ukra%D1%97nuchistoyu-razom/

18.04.2016 – телеканал «САТ».
Репортаж "Весняна толока з благоустрою зони відпочинку
«Староріччя»". Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР
Антоненка В.Є. та заступника начальника Трофанчука С.І. Відео:
http://trksat.net/vesnyana-toloka-z-blagoustroyu-zoni-vdpochinku-starorchchya-311
18.04.2016 – сайт Слов’янського хіміко-механічного
технікуму. Стаття "До Дня Сіверського Дінця та під час
весняних толок".
Стаття: http://www.cxmt.org/2016/04/blog-post_17.html
19.04.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Жителів Слов’янська, Святогірська та
Богородичного запрошують на масштабну акцію з
очищення від сміття лівого берега річки Сіверський Донець".
Стаття: http://slavdelo.dn.ua/2016/04/19/zhiteliv-slov-yanska-svyatogirska-tabogorodichnogo-zaproshuyut-na-masshtabnu-aktsiyu-z-ochishhennya-vid-smittyalivogo-berega-richki-siverskiy-donets/
20.04.2016 – газета «Новый ПУТЬ», № 17 (14878).
Стаття Попової Н.В., інженера І кат. Луганського РУВР,
"Вода – це життя!".
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/NovPut_20-04-2016.jpg
21.04.2016 – щотижневик «ТВ плюс».
Інформація в рубриці «Фотофакт» "Накануне майских
праздников". Стаття: http://tvplus.dn.ua/news/22/full/1687/
25.04.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Международный день охраны труда: в
Славянске
наградили
самые
ответственные
предприятия,
учреждения
и
организации".
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/04/25/mezhdunarodnyiy-den-ohranyi-truda-v-slavyanskenagradili-samyie-otvetstvennyie-predpriyatiya-uchrezhdeniya-i-organizatsii-goroda/
27.04.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Химтехникум сегодня: 500 студентов,
повреждённые здания и планы на будущее". Інтерв’ю
директора СХМТ Котлярова О.В. про взаємодію з Сіверсько-Донецьким БУВР.
Стаття: http://slavdelo.dn.ua/2016/04/27/slavyanskiy-himtehnikum/
30.04.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття
"В
Славянске
создан
молодежный
экологический союз «Эко Славянск»".
Стаття: http://slavdelo.dn.ua/2016/04/30/v-slavyanske-sozdan-molodezhnyiyekologicheskiy-soyuz-eko-slavyansk/

Робота зі ЗМІ
Травень 2016 року
05.05.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "5 травня 2016 року відбулась акція «Чистий берег
Дінця»" (за інформацією Сіверсько-Донецького БУВР).
Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/5-travnya-2016-roku-vidbulasakciya-chistij-bereg-dincya/
05.05.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "У Святогірську в ході акції від сміття було
очищено близько 5 км лівого берега річки Сіверський
Донець". Фоторепортаж.
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/05/05/u-svyatogirsku-v-hodi-aktsiyi-vidsmittya-bulo-ochishheno-bilya-5-km-livogo-berega-richki-siverskiy-donets-foto/
05.05.2016 – телеканал «С-ПЛЮС».
Репортаж "В рамках Всеукраїнської акції «Зробимо Україну
чистою разом» провели екологічний суботник".
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР В.Є. Антоненко.
Відео:
http://s-plus.com.ua/v-ramkax-vseukra%D1%97nsko%D1%97akci%D1%97-zrobimo-ukra%D1%97nu-chistoyu-proveli-ekologichnij-subotnik/
05.05.2016 – телеканал «До ТеБе»: Донецька регіональна дирекція
Національної телекомпанії України.
Репортаж "Волонтери чистять береги Сіверського Дінця".
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР В.Є. Антоненко.
Відео: http://www.dotb.dn.ua/2016/05/volonteri-chistyat-beregi-siverskogo-dintsya-2/
06.05.2016 – радіостанція "Классное Радио".
Повідомлення у випуску новин "Экологическая акция
«Чистый берег Донца» в Святогорске" (за інформацією
Сіверсько-Донецького БУВР).
12.05.2016 – обласний тижневик «Вісті Донбасу», № 19.
Стаття Киркач Ю.В., провідного фахівця зі зв’язків
з громадськістю та пресою Сіверсько-Донецького БУВР
"Від чистих берегів – до квітучої України!", с.1,4.
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/VistiDonbasu_2016-05-12.jpg
13.05.2016 – інтернет-видання "Slavgorod.com.ua".
Стаття "В Славянске говорили о состоянии и
проблемах экологии".
Стаття: http://slavgorod.com.ua/news/article/5264?f=y

13.05.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "В Сіверсько-Донецькому БУВР обговорили виконання
програмних заходів обласного фонду навколишнього
середовища".
Стаття:
http://ecology.donoda.gov.ua/v-siverskodoneckomu-buvr-obgovorili-vikonannya-programnix-zaxodivoblasnogo-fondu-oxoroni-navkolishnogo-seredovishha/
13.05.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Круглый стол по экологическому образованию
в Славянске очертил актуальные проблемы экологии
региона". Фоторепортаж.
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/05/13/kruglyiy-stol-po-ekologicheskomuobrazovaniyu-v-slavyanske-ochertil-aktualnyie-problemyi-ekologii-regiona/
13.05.2016 – телеканал «САТ».
Репортаж "Круглий стіл до Дня екологічної освіти".
Інтерв’ю заступника начальника Сіверсько-Донецького БУВР
Трофанчука С.І.
Відео: http://trksat.net/krugliy-stl-do-dnya-ekologchnoyi-osvti-469
13.05.2016 – телеканал «С-ПЛЮС».
Репортаж "У Слов’янську говорили про проблеми екології і
перспективи у напрямку захисту навколишнього середовища".
Інтерв’ю заступника начальника Сіверсько-Донецького БУВР Трофанчука С.І.
Відео: http://s-plus.com.ua/u-slovyansku-govorili-pro-problemi-ekologi%D1%97-iperspektivi-u-napryamku-zaxistu-navkolishnogo-seredovishha/
13.05.2016 – сторінка Департаменту екології та природних ресурсів
Донецької облдержадміністрації у Фейсбук. Стаття:
"«Кожна людина має бути екологом у душі…» – У Слов’янську
відбувся круглий стіл до Дня екологічної освіти". Стаття:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=275044752828538&id=100009
690467851
16.05.2016 – телеканал «До ТеБе»: Донецька регіональна дирекція
Національної телекомпанії України.
Репортаж "Що ми п’ємо та чим дихаємо? У Слов’янську
зібралися екологи".
Інтерв’ю заступника начальника Сіверсько-Донецького БУВР Трофанчука С.І.
Відео: http://www.dotb.dn.ua/2016/05/shho-mi-p-yemo-ta-chim-dihayemo-vslovyansku-zibralisya-ekologi/
16.05.2016 – газета «Славянские ведомости».
Стаття "Ситуация с водными ресурсами Славянска
не критичная, но довольно сложная. Какие меры
принимает городская власть". Стаття: http://slavinfo.dn.ua/novosti/474960

16.05.2016 – сайт Слов’янського хіміко-механічного
технікуму. Стаття "Круглый стол по экологическому
образованию в Славянске очертил актуальные
проблемы экологии региона".
Стаття: http://www.cxmt.org/2016/05/blog-post_13.html
17.05.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "На робочій нараді в СДБУВР обговорювали питання
реорганізації територіальних органів Державного агентства
водних ресурсів". Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/v-sd-buvrobgovoryuvali-pitannya-reorganizaci%D1%97-teritorialnix-organivderzhavnogo-agentstva-vodnix-resursiv/
19.05.2016 – телеканал "Мариупольское ТВ".
Репортаж "Экология Мариуполя".
Репортаж: http://www.mariupolskoe.tv/news/news-story/e-kologiya-mariupolya/
23.05.2016 – інтернет-видання "Veridical".
Стаття / репортаж "Впровадження системи моніторингу
навколишнього середовища в Донецькій області" (фото + відео).
Стаття / репортаж: http://veridical.in.ua/2016/05/23/vprovadzhennya-sistemimonitoringu-navkolishnogo-seredovishha-v-donetskij-oblasti-foto-video/
24.05.2016 – офіційний сайт Держводагентства України.
Інформація про семінар з імплементації Водної Рамкової
та Паводкової Директив ЄС (Східний регіон) за участі
керівництва та фахівців Сіверсько-Донецького БУВР.
Стаття:
http://scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3799:2016-0524-14-15-12&catid=36&Itemid=165
25.05.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "Фахівці департаменту взяли участь у семінарі з
імплементації Директив ЄС у Слов’янську".
Стаття:
http://ecology.donoda.gov.ua/faxivci-departamentu-vzyaliuchast-u-seminari-z-implementaci%D1%97-direktiv-yes/
26.05.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Фахівці департаменту взяли участь у семінарі з
імплементації Директив ЄС у Слов’янську".
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/05/26/fahivtsi-departamentu-vzyali-uchast-useminari-z-implementatsiyi-direktiv-yes-u-slov-yansku/

Робота зі ЗМІ
Червень 2016 року
01.06.2016 – газета «Новый ПУТЬ», № 23 (14884).
Стаття Борщевської Г.К., в.о. начальника Луганського РУВР,
"5 июня – День работников водного хозяйства".
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/NovPut_01-06-2016.jpg
02.06.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "Вітаємо колектив Сіверсько-Донецького басейнового
управління водних ресурсів з 55-річчям та з професійним
святом – Днем працівників водного господарства України!".
Стаття:
http://ecology.donoda.gov.ua/vitayemo-kolektiv-siverskodoneckogo-basejnovogo-upravlinnya-vodnix-resursiv-z-55-richchyam-ta-zprofesijnim-svyatom-dnem-pracivnikiv-vodnogo-gospodarstva-ukra%D1%97ni/
02.06.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Северско-Донецкое бассейновое управление
водных ресурсов в Славянске отмечает свой 55-летний
юбилей". Фоторепортаж.
Стаття: http://slavdelo.dn.ua/2016/06/02/seversko-donetskoe/
02.06.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "Відбулись урочистості з нагоди 55-річчя СіверськоДонецького басейнового управління водних ресурсів".
Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/vidbulis-urochistosti-z-nagodi55-richchya-siversko-doneckogo-basejnovogo-upravlinnya-vodnixresursiv/
02.06.2016 – телеканал «САТ».
Репортаж "Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних
ресурсів святкує 55-річний ювілей".
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=9ym1GnbfHlU&feature=youtu.be
03.06.2016 – телеканал «С-ПЛЮС».
Репортаж "Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних
ресурсів відзначило свій ювілей".
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.
Відео:
http://s-plus.com.ua/siversko-donecke-upravlinnya-vodnix-resursivvidznachilo-yuvilej/ ; https://www.youtube.com/watch?v=cLaksC50Gok

03.06.2016 – газета «Славянские ведомости». Стаття
"Северско-Донецкое
бассейновое
управление
водных ресурсов в Славянске отметило 55-летний
юбилей". Стаття: http://slavinfo.dn.ua/novosti/487550
03.06.2016 – газета «Урядовий кур’єр».
Стаття "Чи будемо з водою: Державний
водогосподарський комплекс працює з максимальною віддачею".
Стаття: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/chi-budemo-z-vodoyu/
03.06.2016 – відеопрезентація «Діяльність Держводагентства України».
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=351MU3aa85M&feature=youtu..be
05.06.2016 – відеопрезентація «Сіверсько-Донецьке БУВР – 55 років».
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=zguysIDy3QU&feature=youtu.be
08.06.2016 – щотижневик "ТВ плюс".
Стаття "Северско-Донецкому БУВРу – 55 лет".
Стаття: http://tvplus.dn.ua/news/11/full/1908/
09.06.2016 – обласний тижневик «Вісті Донбасу», № 23.
Стаття "Вода – основа життя на планеті. СіверськоДонецьке басейнове управління водних ресурсів
відсвяткувало своє 55-річчя", с.8.
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/VistiDonbasu_2016-06-09.jpg
10.06.2016 – офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.
Стаття "Районам області доручили скласти плани вирішення
екологічних проблем".
Стаття: http://kharkivoda.gov.ua/news/81206
16.06.2016 – офіційний сайт Держводагентства України.
Стаття «Держводагентством встановлено оптимальні
режими роботи водосховищ у межах Харківської,
Донецької і Луганської областей» за інформацією
Сіверсько-Донецького БУВР.
Стаття:
http://scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3855:2016-0616-14-22-55&catid=36&Itemid=165
16.06.2016 – інтернет-видання «Обозреватель.UA»
Стаття «Держводагентством встановлено оптимальні
режими роботи водосховищ у межах Харківської,
Донецької і Луганської областей».
Стаття: http://my.obozrevatel.com/economy/15926-derzhvodagentstvom-vstanovlenooptimalni-rezhimi-roboti-vodoshovisch-u-mezhah-harkivskoi-donetskoi-luganskoioblastej.htm

16.06.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "Підготовку водогосподарського комплексу до роботи в
період літньо-осінньої межені 2016 року в басейнах річок
Сіверського Дінця, Дніпра та Приазов’я обговорили в
Слов’янську".
Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/pidgotovku-vodogospodarskogo-kompleksu-doroboti-v-period-litno-osinno%D1%97-mezheni-2016-roku-v-basejnax-richoksiverskogo-dincya-dnipra-ta-priazovya-obgovorili-v-slovyansku/
17.06.2016 – телеканал «С-ПЛЮС».
Репортаж "На міжвідомчій комісії в басейновому управлінні
водних ресурсів обговорювали проблеми і перспективи".
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є. та
заступника начальника Білоцерківської Н.О.
Відео: http://s-plus.com.ua/na-mizhvidomchij-komisi%D1%97-v-basejnovomuupravlinni-vodnix-resursiv-obgovoryuvali-problemi-i-perspektivi/
17.06.2016 – телеканал «САТ».
Репортаж "Міжвідомча комісія в Сіверсько-Донецькому БУВР".
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.
та заступника начальника Білоцерківської Н.О.
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=wM-WSTz9htI&feature=youtu.be
17.06.2016 – газета «Донеччина», № 21 (15912).
Стаття "Екранізували «Найду»".
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/Donechyna_17-06-2016.jpg
Червень 2016 року. Видання "Річний звіт Краматорської міської
громадської організації «Фонд розвитку громади»", с.8-9.
Стаття «Моніторинг водних ресурсів басейну Сіверського Дінця».
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/zvitKMGO_2015.jpg
23.06.2016 – офіційний сайт Харківської обласної ради.
Стаття "До обласного бюджету внесено зміни".
Стаття: http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/15570-dooblasnogo-byudzhetu-vneseno-zmini
29.06.2016 – сторінка Департаменту екології та природних ресурсів
Донецької облдержадміністрації у Фейсбук. Вітання начальника
Сіверсько-Донецького БУВР В.Є. Антоненка з нагородженням
ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
Посилання: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009690467851&fref=ts

29.06.2016 – телеканал «С-ПЛЮС».
Репортаж "Керівник Слов’янського басейнового управління
водних ресурсів Віктор Антоненко за наказом Президента
України відзначений високою нагородою".
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.
Відео:
http://s-plus.com.ua/kerivnik-slovyanskogo-basejnovogo-upravlinnyavodnix-resursiv-viktor-antonenko-za-nakazom-prezidenta-ukra%D1%97nividznachenij-visokoyu-nagorodoyu/
29.06.2016 – газета «Слобідський край».
Стаття "Водосховище, яке живить Харків,
рятують від пересихання". Інтерв’ю начальника Харківського РУВР Жука В.М.
по ситуації з вирішення питання водообміну в Краснопавлівському водосховищі.
Стаття:
http://www.slk.kh.ua/news/suspilstvo/kritichnij-stan-zagrozhuyevodoskhovishchu_-yake-zhivit-kharkiv.html

Робота зі ЗМІ
Липень 2016 року
07.07.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "7 липня у м. Святогірську розпочала роботу науковопрактична конференція «Збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття як складова екологічного та
патріотичного виховання населення України»".
Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/7-lipnya-v-m-svyatogirsku-rozpochalarobotu-naukovo-praktichna-konferenciya-zberezhennya-biologichnogo-talandshaftnogo-riznomanittya-yak-skladova-ekologichnogo-ta-patriotichnogovixovannya-naselennya/
2016 рік – збірка «Перспективи відновлення Сходу України на
засадах збалансованого розвитку».
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія «Стан
навколишнього середовища» – № 1 (145). Стаття начальника
Сіверсько-Донецького
БУВР
Антоненка
В.Є.
«Басейн
р. Сіверський
Донець:
водні
ресурси
та
потреби
водогосподарського комплексу», с. 11-16.
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/ dopAntonenko_01-2016.pdf
08.07.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "Нехай любов до природи, щира турбота про неї
надихають та об’єднують нас!".
Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/nexaj-lyubov-do-prirodishhira-turbota-pro-ne%D1%97-nadixayut-ta-obyednuyut-nas/
14.07.2016 – офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.
Стаття
"Краснопавлівське
водосховище
готують
до
водообміну".
Стаття: http://kharkivoda.gov.ua/news/81665
2016 рік – збірник тез доповідей щорічної науковопрактичної конференції Луганського національного аграрного
університету. – Харків: «Міськдрук», ЛНАУ, 2016. – с.159-160.
Стаття начальника Харківського РУВР Жука В.М. «Оцінка
екологічного стану поверхневих водних об’єктів басейну
Сіверського Дінця методами біоіндикації».
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/dopZhuk_01-2016.pdf

15.07.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "14 липня в Сіверсько-Донецькому БУВР відбулась
робоча нарада з питань виконання «Програмних заходів
обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища на 2016 рік»".
Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/14-lipnya-v-siversko-doneckomu-buvrvidbulas-robocha-narada-z-pitan-vikonannya-programnix-zaxodiv-oblasnogo-fonduoxoroni-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishha-na-2016-rik/
15.07.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "Триває контроль якості води у р. Оскіл та
Червонооскільському водосховищі".
Стаття:
http://ecology.donoda.gov.ua/trivaye-kontrol-yakostivodi-u-r-oskol-ta-chervonooskilskomu-vodosxovishhi/
18.07.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Якість води у р. Оскіл та Червонооскільському
водосховищі під контролем".
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/07/18/yakist-vodi-u-r-oskol-tachervonooskilskomu-vodoshovishhi-pid-kontrolem/
19.07.2016 – Харківська обласна телерадіокомпанія «ОТБ»,
обласне радіо 67,13 МГц УКХ-діапазону.
Радіоефір 18:10 – інтерв’ю начальника Харківського РУВР
Жука В.М. ведучому програми обласного радіо Ф.Нищеті
щодо забезпечення Харківської області водними ресурсами
та стану якості поверхневих водних об’єктів.
Посилання: http://otb.com.ua/radio/prohramy
Науково-виробничий журнал «Водне господарство України»,
№ 3 (123) – вітання з 55-річчям Сіверсько-Донецького БУВР і
стаття Ю.В. Киркач, провідного фахівця із зв’язків з
громадськістю та пресою Сіверсько-Донецького БУВР
"Екологічна акція «Чистий берег Дінця» у Святогірську: разом зробимо
Україну чистою!" – с.35-37.
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/WGU_3-2016_35-37.pdf
21.07.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "На ділянці р. Оскол між Червонооскільським
водосховищем та місцем злиття з р. Сіверський Донець
спостерігається «цвітіння» води".
Стаття:
http://ecology.donoda.gov.ua/na-dilyanci-r-oskol-mizhchervonooskolskim-vodosxovishhem-ta-miscem-zlittya-z-r-siverskij-donecsposterigayetsya-cvitinnya-vodi/

21.07.2016 – газета «Злагода», № 29 (1175).
Стаття "Кавалер ордена «За заслуги»" із серії «Наші
славні земляки». Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/Zlagoda_2016-07-21.jpg
23.07.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Що там «цвіте» на Осколі: коментарі фахівців".
Стаття: http://slavdelo.dn.ua/2016/07/23/shho-tam-tsvite-naoskoli-komentari-fahivtsiv/
22.07.2016 – газета «Донеччина», № 26 (15917).
Стаття "Кавалер ордена «За заслуги»", с.3.
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/Donechyna_22-07-2016.jpg
27.07.2016 – офіційний сайт Держводагентства України.
Інформація про засідання Басейнової ради р. Сіверський
Донець у рамках відзначення Дня Сіверського Дінця 2016.
http://scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3926:2016-0727-15-24-33&catid=36&Itemid=165
27.07.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "На Луганщині пройшло засідання Басейнової ради
р. Сіверський Донець".
Стаття:
http://ecology.donoda.gov.ua/na-luganshhini-projshlozasidannya-basejnovo%D1%97-radi-r-siverskij-donec/
27.07.2016 – Луганське обласне телебачення «ЛОТ». Репортаж
"Уровень воды в Северском Донце стремительно падает".
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.
Репортаж: http://lot.lg.ua/news/uroven-vody-v-severskom-donce-stremitelno-padaet
https://www.youtube.com/watch?v=uRksi8V7xdI
28.07.2016 – офіційний сайт Держводагентства України.
Інформація про підсумкову нараду з керівниками
водогосподарських організацій за І півр. 2016 р. Стаття:
http://scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3929:2016-0728-18-56-17&catid=36&Itemid=165

Робота зі ЗМІ
Серпень 2016 року
03.08.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
"Екологічний паспорт Донецької області за 2015 рік"
(підготовлений за участі фахівців Сіверсько-Донецького БУВР).
Інформація:
http://ecology.donoda.gov.ua/ekologichnij-pasportdonecko%D1%97-oblasti-za-2015-rik/
05.08.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "В Слов’янську обговорювали питання експлуатації
Клебан-Бикського водосховища".
Стаття:
http://ecology.donoda.gov.ua/v-slovyansku-obgovoryuvali-pitannyaekspluataci%D1%97-kleban-bikskogo-vodosxovishha/
06.08.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
"В Сіверсько-Донецькому БУВР відбулось засідання технічної
ради".
Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/v-sd-buvr-vidbulos-zasidannyatexnichno%D1%97-radi/
10.08.2016 – газета «Новый ПУТЬ», № 33 (14894).
Стаття Аркатової О.І., начальника Лисичанського відділу КВВР:
"Вирішення проблем річки Сіверський Донець" про засідання
Басейнової ради р. Сіверський Донець 27.08.2016 в смт. Білогорівка Луганської обл.
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/NovPut_10-08-2016.jpg
2016 рік – Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної
інфраструктури урбанізованих територій та промислових
підприємств: Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної
інтернет-конференції, Харків, 2-27 лютого 2016 року / Харків.
Нац. Ун-т міськ. госп-ва. ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ
ім. А.М. Бекетова, 2016. – С. 93-95. Стаття начальника
Харківського РУВР Жука В.М. та заступника директора
УкрНДІЕП к.б.н. Васенка О.Г. «Особливості екологічно
безпечного функціонування водогосподарських систем
галузі теплоенергетики в Харківській області».
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/zbHNUMG_2016.pdf

18.08.2016 – телеканал «С-ПЛЮС».
Репортаж "Містобудівний кадастр, здобутки та проблеми
сільського господарства" про засідання колегії Донецької
облдержадміністрації, під час якого відбулось вручення державних нагород.
Відео:
http://s-plus.com.ua/mistobudivnij-kadastr-zdobutki-ta-problemisilskogo-gospodarstva/; https://www.youtube.com/watch?v=ln5XLolQozQ
18.08.2016 – телеканал «САТ».
Репортаж "Колегія Донецької облдержадміністрації".
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.
Відео: http://trksat.net/kolegya-donetskoyi-oblderzhadmnstratsyi-539
https://www.youtube.com/watch?v=jQcALKHAjac
20.08.2016 – газета «Славянские ведомости».
Стаття "Новая жизнь «Староречья». БУВР провёл в
зоне отдыха уборку, а КП «Наружное освещение»
пообещало установить урны и вывозить мусор".
Стаття: http://slavinfo.dn.ua/novosti/534752
23-25.08.2016 – обласний тижневик «Вісті Донбасу», № 34.
Стаття "Нагорода за високі здобутки", с.2. Стаття:
http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/VistiDonbasu_2016-08-23.jpg
30.08.2016 – щотижневик "ТВ плюс".
Стаття "Орден и почётная грамота для славянцев".
Стаття: http://tvplus.dn.ua/news/11/full/2295/

Робота зі ЗМІ
Вересень 2016 року
12.09.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Оголошено ювілейний 10-й творчий конкурс
«Сіверський Донець – очима молоді»".
Стаття: http://slavdelo.dn.ua/2016/09/12/ogolosheno-yuvileyniy-10-y-tvorchiykonkurs-siverskiy-donets-ochima-molodi/
12.09.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
"Увага!!! 10-й ювілейний конкурс творчих робіт «Сіверський
Донець – очима молоді» 2016".
Стаття:
http://ecology.donoda.gov.ua/uvaga-10-j-yuvilejnij-konkurstvorchix-robit-siverskij-donec-ochima-molodi-2016/
12.09.2016 – телеканал «С-ПЛЮС».
Оголошення щодо проведення 10-го ювілейного конкурсу
«Сіверський Донець – очима молоді» 2016.
14.09.2016 – телеканал «САТ».
Репортаж "Стартував 10-й ювілейний конкурс творчих робіт
«Сіверський Донець – очима молоді» 2016".
Інтерв’ю в.о. начальника Сіверсько-Донецького БУВР, заступника
голови ГО «Сіверський Донець – відродження» Трофанчука С.І.
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=sKulTHXOySE
26.09.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "Відбулась нарада з екологічної освіти".
Стаття:
http://ecology.donoda.gov.ua/vidbulas-narada-zekologichno%D1%97-osviti/

26.09.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Экологическое воспитание в Славянске в
рамках Дня Северского Донца".
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/09/26/ekologicheskoe-vospitanie-vslavyanske-v-ramkah-dnya-severskogo-dontsa/

Робота зі ЗМІ
Жовтень 2016 року
05.10.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та
природних ресурсів Луганської облдержадміністрації.
Стаття "Нарада з питань виконання проектновишукувальних робіт".
Стаття:
http://www.eco-lugansk.gov.ua/2013-12-12-00-50-064/novini/339-narada-z-pitan-vikonannya-proektno-vishukuvalnikh-robit
07.10.2016 – газета «Донеччина», № 36 (15927).
Стаття "Вручено премію імені Михайла Петренка", с.1.
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/Donechyna_07-10-2016.jpg
12.10.2016 – газета «Славянские ведомости».
Стаття "В Славянске отметили День Северского
Донца". Стаття: http://slavinfo.dn.ua/novosti/566379
12.10.2016 – телеканал «САТ».
Репортаж "«Сіверський Донець – очима молоді» 2016".
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.
та заст. начальника Сіверсько-Донецького БУВР Трофанчука С.І.
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=eq1kcOx1O2s
13.10.2016 – телеканал «С-ПЛЮС».
Репортаж "Конкурс «Северский Донец – глазами молодёжи»
прошёл в десятый раз".
Детальніше:
http://s-plus.tv/konkurs-severskij-donec-glazamimolodezhi-proshel-v-desyatyj-raz/
13.10.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "Урочисте нагородження переможців 10-го ювілейного
регіонального конкурсу дитячої та юнацької творчості
«Сіверський Донець – очима молоді»".
Стаття:
http://ecology.donoda.gov.ua/urochiste-nagorodzhennyaperemozhciv-10-go-yuvilejnogo-regionalnogo-konkursu-dityacho%D1%97-tayunacko%D1%97-tvorchosti-siverskij-donec-ochima-molodi/
13.10.2016 – щотижневик "ТВ плюс" № 41 (1281).
Стаття "Конкурсу «Северский Донец – глазами
молодёжи» - 10 лет".
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/TV-plus_13-10-2016.jpg

14.10.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "Десятий ювілейний конкурс «Сіверський
Донець – очима молоді» в Слов’янську: фотозвіт".
Стаття:
http://slavdelo.dn.ua/2016/10/14/desyatiy-yuvileyniy-konkurssiverskiy-donets-ochima-molodi-v-slov-yansku-fotozvit/

17.10.2016 – телеканал «С-ПЛЮС».
Репортаж "Конкурс «Сіверський Донець – очима молоді»".
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка
В.Є. та заст. начальника Сіверсько-Донецького БУВР Трофанчука С.І.
Репортаж: https://www.youtube.com/watch?v=mSzSy_9n4dg
17.10.2016 – інформаційний ресурс «6262.com.ua», сайт
м. Слов’янська.
Стаття "Сіверський Донець – очима молоді: у Слов’янську
нагородили переможців та призерів конкурсу".
Стаття: http://www.6262.com.ua/article/1406265
17.10.2016 – офіційний сайт Донецької облдержадміністрації.
"10-й ювілейний конкурс творчих робіт «Сіверський Донець –
очима молоді» 2016".
Стаття:
http://dn.gov.ua/10-j-yuvilejnyj-konkurs-tvorchyh-robitsiverskyj-donets-ochyma-molodi-2016/
19.10.2016 – газета «Слобідський край».
Стаття "До водосховища під Харковом почали
прокачувати воду". Інтерв’ю начальника Харківського РУВР Жука В.М.
Стаття:
http://www.slk.kh.ua/news/ekonomika/do-vodoskhovishcha-pidkharkovom-pochali-prokachuvati-vodu.html
19.10.2016 – офіційний сайт Держводагентства України.
Стаття
"17
жовтня
почався
водообмін
у
Краснопавлівському водосховищі. Воду з Дніпра
перекачують по каналу Дніпро-Донбас".
Стаття:
http://scwm.gov.ua/news/17-zhovtnya-pochavsya-vodoobmin-u-krasnopavlivskomuvodoshovyshchi-vodu-z-dnipra-perekachuyut
19.10.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття-анонс "День Сіверського Дінця - 2016".
Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/den-siverskogo-dincya-2016/

19.10.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Харківської облдержадміністрації.
Стаття "День Сіверського Дінця".
Стаття: http://ecodepart.kh.gov.ua/
Жовтень 2016 – спеціальний випуск науково-виробничого журналу
«Водне господарство України» № 4 (124) 2016, присвячений 10річчю відзначення Дня Сіверського Дінця.
Спецвипуск: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/VGUspec2016.pdf
20.10.2016 – інтернет-видання "Деловой Славянск".
Стаття "В Славянском университете отметили 10-летие
Дня Северского Донца".
Стаття: http://slavdelo.dn.ua/2016/10/20/v-slavyanskom-universitete-otmetili10-letie-dnya-severskogo-dontsa/
20.10.2016 – радіостанція "Классное Радио".
Повідомлення у випуску новин "День Сіверського Дінця
урочисто відзначив своє 10-річчя".
20.10.2016 – телеканал «САТ».
Репортаж "10-річчя відзначення Дня Сіверського Дінця".
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.
та заст. начальника Сіверсько-Донецького БУВР Трофанчука С.І.
Відео: http://trksat.net/10-rchchya-vdznachennya-dnya-sverskogo-dntsya-720
21.10.2016 – газета «Донеччина», № 38 (15929).
Стаття "Сіверський Донець – очима молоді", с.1.
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/Donechyna_21-10-2016.jpg
21.10.2016 – телеканал «С-ПЛЮС».
Репортаж "10-річчя Дня Сіверського Дінця відзначили цими
днями в Слов’янську". Інтерв’ю начальника СіверськоДонецького БУВР Антоненка В.Є. та заступника начальника Трофанчука С.І.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=HwxUIFM_vWE
21.10.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "«День Сіверського Дінця – 10 років спільних дій»".
Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/2533-2/
21.10.2016
–
медіа-група
«ОБЪЕКТИВ».
Стаття
"Краснопавловское водохранилище поповнилось водой из
Днепра". Стаття: http://www.objectiv.tv/211016/134448.html

25.10.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття
"Співпраця
Сіверсько-Донецького
БУВР
і
Департаменту екології та природних ресурсів – консолідація
зусиль заради спільної мети".
Детальніше:
http://ecology.donoda.gov.ua/spivpracya-sd-buvr-i-departamentu-ekologi%D1%97-taprirodnix-resursiv-konsolidaciya-zusil-zaradi-zagalno%D1%97-meti/
26.10.2016 – газета «Новый ПУТЬ», № 44 (14905).
Стаття Бабак О., начальника відділу використання водних
ресурсів та моніторингу вод Луганського РУВР:
"10-річчя Дня Сіверського Дінця".
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/NovPut_26-10-2016.jpg
26.10.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та
природних ресурсів Луганської облдержадміністрації.
Стаття "День Сіверського Дінця".
Стаття:
http://www.eco-lugansk.gov.ua/2013-12-12-00-50-064/novini/341-den-siverskogo-dintsya
26.10.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та
природних ресурсів Луганської облдержадміністрації.
Стаття "Заходи з нагоди Дня Сіверського Дінця – 2016".
Стаття:
http://www.eco-lugansk.gov.ua/2013-12-12-00-50-064/novini/342-zakhodi-z-nagodi-dnya-siverskogo-dintsya-2016
27.10.2016 – обласний тижневик «Вісті Донбасу», № 43.
Стаття "День Сіверського Дінця – 10 років спільних
дій", с.11.
Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/VistiDonbasu_2016-10-27.jpg
27.10.2016 – щотижневик "ТВ плюс".
Стаття "Славянск в десятый раз
Северского Донца".
Стаття: http://tvplus.dn.ua/news/11/full/2602/

отметил

День

31.10.2016 – офіційний сайт Донецької облдержадміністрації.
Стаття "В Краматорську пройшла XV Міжрегіональна
науково-практична конференція «Ковиловий степ»".
Стаття: http://dn.gov.ua/v-kramatorsku-projshla-hv-mizhregionalnanaukovo-praktychna-konferentsiya-kovylovyj-step/

Робота зі ЗМІ
Листопад 2016 року
04.11.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Луганської облдержадміністрації.
Стаття "«Сіверський Донець – очима молоді»".
Стаття:
http://www.eco-lugansk.gov.ua/2013-12-12-00-50-064/novini/345-siverskij-donets-ochima-molodi
15.11.2016 – телеканал «САТ».
Репортаж "Засідання Міжвідомчої комісії".
Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є.
та заст. начальника Сіверсько-Донецького БУВР Трофанчука С.І.
Відео: http://trksat.net/zasdannya-mzhvdomchoyi-komsyi-791
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=iknDNQAoBZc
16.11.2016 – телеканал «С-ПЛЮС».
Репортаж "Засідання Міжвідомчої комісії". Інтерв’ю
начальника Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є. та
заступника начальника Сіверсько-Донецького БУВР Трофанчука С.І.
Відео: http://s-plus.tv/zasedanie-mezhvedomstvennoj-komissii/
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=jy2NnAANdbw
16.11.2016 – офіційний сайт Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Стаття "В Слов’янську пройшло засідання Міжвідомчої комісії
по узгодженню режимів роботи водосховищ".
Стаття: http://ecology.donoda.gov.ua/v-slovyansku-projshlozasidannya-mizhvidomcho%D1%97-komisi%D1%97-pouzgodzhennyu-rezhimiv-roboti-vodosxovishh/
17.11.2016 – офіційний сайт Лисичанської міської ради.
Стаття "У Лисичанську відбулось нагородження переможців
10-го ювілейного конкурсу дитячо-юнацької творчості
«Сіверський Донець – очима молоді» 2016".
Стаття:
http://lis.gov.ua/novosti/2011-04-12-08-34-48/13828-ulisichansku-vidbulos-nagorodzhennya-10-go-yuvilejnogo-konkursudityacho-yunatskoji-tvorchosti-siverskij-donets-ochima-molodi-2016.html
18.11.2016 – телерадіокомпанія «Акцент» м. Лисичанськ.
Репортаж "Северский Донец – глазами молодёжи. Конкурс в
Лисичанске". Інтерв’ю заступника начальника СіверськоДонецького БУВР Трофанчука С.І.
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=YC22GIM3G0Q

18.11.2016 – інтернет-видання "Первая полоса".
Інформація "Северский Донец – глазами
молодёжи. Конкурс в Лисичанске". Інтерв’ю заступника начальника
Сіверсько-Донецького БУВР Трофанчука С.І.
Детальніше:
http://1polosa.net/videos/severskiy-donets-glazami-molodezhi-konkurs-v-lisichanske/
18.11.2016 – офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.
Стаття "У Краснопавлівське водосховище вже подали понад 60
млн. кубічних метрів води з Дніпра".
Стаття: http://kharkivoda.gov.ua/news/83545

Робота зі ЗМІ
Грудень 2016 року
2016 рік – Матеріали науково-практичної конференції
(Святогірськ, 7-8 липня 2016 року) «Збереження біологічного і
ландшафтного різноманіття як складова екологічного та
патріотичного виховання населення України»: Центр
екологічної освіти та інформації, 2016. Стаття начальника
Сіверсько-Донецького БУВР Антоненка В.Є. «Виховання
дбайливого ставлення до водних ресурсів краю в рамках
громадських ініціатив Сіверсько-Донецького БУВР» - с.301-307.
16.12.2016 – газета «Часопис «Донеччина», № 44 (15935).
Стаття "Сіверський Донець – ріка натхнення та
любові", с.6. Стаття: http://sdbuvr.slav.dn.ua/download/Donechyna_16-12-2016.jpg
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