ЗВІТ
про роботу з інформаційними запитами
Сіверсько-Донецького БУВР
за І квартал 2018 року
За І квартал 2018 року до Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів та його структурних
підрозділів надійшло 57 інформаційних запитів, з них:
надіслано поштою – 12; електронною поштою – 44; передано нарочно – 1; в тому числі:
- від окремих громадян та громадських об’єднань – 8 (з них безпосередньо – 3, перенаправлено з органів влади – 5);
- від органів державної влади, установ та підприємств – 49 (без урахування 5 перенаправлених запитів від громадян та
громадських об’єднань);
- від засобів масової інформації запитів не надходило.
Відповіді за запитами на інформацію надавались запитувачам у визначені строки відповідно до вимог Закону
України «Про доступ до публічної інформації» та відповідно до компетенції Сіверсько-Донецького БУВР.
Протягом звітного періоду до Сіверсько-Донецького БУВР та його структурних підрозділів надходили
запити про надання інформації від таких організацій:
1) від органів державної влади, установ та підприємств:
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
№
з/п
1
2

Запитувач інформації
Донецька облдержадміністрація
Департамент екології та природних
ресурсів Донецької ОДА

Загальний опис інформації
Про інформацію Рахункової палати України
- Про розгляд запиту на доступ до публічної інформації;
- Про продовження терміну дії договору на надання водного об’єкту у
тимчасове користування на умовах оренди;
- Щодо ситуації, яка склалась на водосховищі Шевченківське-1;
- Відповідь на звернення Хруленка О.І. щодо розчистки русла р. Гнилуша;
- Про надання даних по формі 2ТП-водгосп за 2017 рік;
- Про розгляд матеріалів ТОВ «Слов’янський гідрогіологічний центр»

6
7
8

Департамент з питань цивільного
захисту, мобілізаційної та оборонної
роботи Донецької ОДА
Департамент агропромислового
комплексу Донецької ОДА
Державна екологічна інспекція у
Донецькій області
Дружківська міська рада
Часовоярська міська рада
Артемівська місцева прокуратура

9

Краматорська місцева прокуратура

10

Костянтинівська районна державна
адміністрація

11

Костянтинівська місцева прокуратура

12

Олександрійський відділ
Костянтинівської місцевої
прокуратури
Краматорський відділ поліції

3
4
5

13
14

Слідче відділення Костянтинівського
відділення поліції Бахмутського
відділу поліції ГУ Національної
поліції в Дон.обл.

Надання інформації на звернення стосовно філії «ЗФ «Щербинівська»
ТОВ «Донінтервугілля»
Надання інформації на виконання розпорядження КМУ № 271-р від
30.03.2016 (щодо розробки ПУРБ)
- Про надання узагальненої інформації за 2017 рік;
- Про перелік водокористувачів за 2016 рік
Надання відомості щодо класифікації р. Кривий Торець
Про надання вихідних даних для розробки проекту генплану м. Часів Яр
- Про надання узагальнених даних про використання води;
- Про надання інформації ТОВ «КВАНТ-АО», ТОВ «АГРОІНВЕСТ»
Про надання інформації щодо водокористування СТ «Доменщик», ПП
«Тайпі», СТ «Дружба»
- Про розгляд звернення мешканця с. Миколаївка Костянт. р-ну Стебаєва
Павла Михайловича про зменшення рівня води у ставках та колодязях
с. Миколаївка, с. Червоне;
- Про розгляд звернення мешканця с. Миколаївка Костянт. р-ну Стебаєва
Павла Михайловича про зменшення рівня води у ставках та колодязях
с. Миколаївка, с. Червоне;
- Щодо інвентаризації водойм на території м. Костянтинівка
Про надання інформації щодо водокористування ФОП Жиганов В.М.
Про надання інформації щодо водокористування ПП Кулаков Ю.М.
Про надання інформації щодо водокористування ТОВ «НПВ Тормікс»

15

Слов’янська місцева прокуратура

16

21
22

Лиманське відділення поліції
Слов’янського відділу поліції
ГУНП в Донецькій області
Головне Управління ДФС у
Донецькій області
Державна служба України з питань
геодезії, картографії та кадастру ДП
«Центр державного земельного
кадастру» Донецька регіональна філія
Державне регіональне геологічне
підприємство «Донецькгеологія»
«ТОВ «Компанія»
Енергоефективність та консалтинг»
ПП Проектне бюро «Екосервіс»
ТОВ «ДЕЛОЙТ І ТУШ»

23

КП «Компанія «Вода Донбасу»

17
18

19
20

Про водокористування (фактичний забір та використання води) згідно
звітності за формою №2ТП-водгосп (річна) за 2015-2016 роки
Про надання інформації про Райгородській водозабір
Про надання інформації щодо водокористування ФОП Шухмана Ю.Л.
Надання відомості щодо класифікації р. Кривий Торець

Про надання інформації по водокористувачах, які здійснювали забір
підземних вод у 2017 році
Про надання інформації щодо об’єму річки Колонтаївка в м. Слов’янськ
Про перелік забруднюючих речовин
Про показники соціально-економічного розвитку територій Донецької
області за напрямком «Водокористування»
Про надання інформації по підприємствах, які здійснюють забір води з
Краматорського водосховища
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

№
з/п
1

Запитувач інформації
Відділ забезпечення доступу до
публічної інформації Харківської
облдержадміністрації

Загальний опис інформації
- Про розгляд запиту Харченко К.В. щодо скидання забруднюючих
речовин у стічних водах на території м. Харкова;
- Про розгляд запиту Харківського Інституту Управління стосовно
водойми, розташованої поблизу будівлі літ. «Д-6» за адресою: м. Харків,
вул. Шевченка, буд.24 (перебування водойми на обліку)

2

Департамент екології та природних
ресурсів Харківської
облдержадміністрації

3

Департамент житлово-комунального
господарства та розвитку
інфраструктури Харківської ОДА
Борщівська сільська рада
Балаклійського району Харківської
області

4

5

Іванівська друга сільська рада
Барвінківського району Харківської
області

6

Слобідська сільська рада
Первомайського району Харківської
області

- Про надання переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють скид
забруднюючих речовин у водні об’єкти та забір води з водних об’єктів
та яким протягом 2017 були видані дозволи на спец. водокористування;
- Про розгляд матеріалів по ПАТ «Харківський плитковий завод»;
- Про результати моніторингу екологічного стану річок та про перелік
пріоритетних природоохоронних заходів для відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок області,
виконання яких доцільно провести у 2018 р.;
- Про надання інформації щодо можливості отримання ПрАТ
«Харківський плитковий завод» погодження на надання спец. дозволу на
водокористування;
- Запит про облік каналізаційних очисних споруд станом на 01.01.2018 за
категоріями якості із зазначенням виду очистки, типу очисних споруд та
обсягів водо-відведення у 2017, про використання водних ресурсів у
Харківській області у 2017, про стан роботи очисних споруд з очистки
стічних вод, про якісний стан поверхневих вод
Про надання інформації для підготовки Національної доповіді про
якість питної води та стан питного водопостачання в Україні
Щодо зони можливого катастрофічного затоплення населених пунктів
від каскадних ставків, реєстру водних об’єктів та їх прибережнозахисних смуг на території Борщівської сільської ради Балаклійського
району Харківської області (для розробки містобудівної документації)
Щодо зони можливого катастрофічного затоплення населеного пункту
від каскадних ставків, реєстру водних об’єктів та їх прибережнозахисних смуг на території с-ща Іванівка Барвінківського району (для
розробки містобудівної документації)
Щодо зони можливого катастрофічного затоплення населеного пункту
від каскадних ставків, реєстру водних об’єктів та їх ПЗС на території
селища Слобідське (для розробки містобудівної документації)

7

Державна екологічна інспекція у
Харківській області

8

Вовчанський центр зайнятості
Харківського обласного центру
зайнятості

9

ТОВ «Перша українська газонафтова
компанія»

10

Приватне підприємство «ГІМ»

- Запит щодо кількості забраної води ТОВ «Агрофірма» Яковлівське за
період з 10.07.2017 по 10.07.2017;
- Про надання інформації щодо кількості забраної води ПСП «Україна»
за період з 03.07.2014 по 03.07.2017
Запит щодо правомірності поширення на центр зайнятості вимог п.1.5 та
п.9 Порядку (наказ Мін. екології та природних ресурсів від 16.03.2015
№78) стосовно щорічного узгодження лімітів використання з органами
Держводагентства перед укладанням договорів на надання
централізоване постачання холодної води
Щодо необхідності звітування за формою №2-ТП (водгосп) відповідно
до вимог законодавства та отримання в подальшому дозволу на спец.
водокористування
Про роз’яснення щодо необхідності подання підприємством звітності за
ф.№2-ТП(водгосп)
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

№
з/п
1

2

Запитувач інформації

Загальний опис інформації

Управління екології та
природних ресурсів Луганської
облдержадміністрації

- Про виконання заходів щодо покращення екологічної ситуації у басейні
р. Сіверський Донець;
- Надання інформації на виконання розпорядження КМУ № 271-р від
30.03.2016 (щодо розробки ПУРБ);
- Про надання інформації по загальних показниках використання води
Щодо водокористувачів, які здійснюють скид до поверхневих водних об’єктів
Луганської області

Головне Управління ДФС у
Луганській області

№
з/п
1

2
3

4
5
6
7
8

2) від окремих громадян та від громадських об’єднань:
Запитувач
Запит
Загальний опис інформації
інформації
перенаправлено
Благодійна організація від Департаменту
Про стан якості води
екології
та
природних
«Рух за духовне та
ресурсів Донецької
національне
відродження Донбасу облдержадміністрації
«Пліч-о-пліч»
Надання інформації на звернення стосовно філії «ЗФ
Громадська організація
«Щербинівська» ТОВ «Донінтервугілля»
«Твоє Нове Місто»
Структурна установа «Моніторинг
Щодо підтримки виконання екологічних заходів та залучення
екологічного стану, громадської експертизи та до діяльності технічної ради Сіверсько-Донецького басейнового
модернізації інфраструктури»
управління водних ресурсів
Всеукраїнської громадської організації
інвалідів Українського товариства сліпих
Мартинов В.С.
Надання інформації приватній особі щодо гідрохімічних
показників по середньомісячних рівнях води по вод посту
Сіверський Донець - Лисичанськ
Стєбаєв П.М.
від Костянтинівської
Про зменшення рівня води у ставках та колодязях
райдержадміністрації с. Миколаївка та с. Червоне і забруднення в них води
Мамальтеров В.В.
від Донецької
- про використання водойми;
облдержадміністрації - про використання орендарями ставків Донецької області;
- про якість водопровідної води м. Бахмут
Хруленко О.І.
від Департаменту
Про розчистку русла річки Гнилуша
екології Донецької
облдержадміністрації
Харченко К.В.
Щодо скидання забруднюючих речовин у стічних водах на
від Харківської
облдержадміністрації території м. Харкова

