ЗВІТ
про роботу з інформаційними запитами за 9 місяців 2018 року
За 9 місяців 2018 року до Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів та його структурних
підрозділів надійшло 163 інформаційні запити, з них:
надіслано поштою – 37; електронною поштою – 115; факсом – 1; передано нарочно – 10; в тому числі:
- від окремих громадян та громадських об’єднань – 17 (з них безпосередньо – 4, перенаправлено з органів влади – 13);
- від органів державної влади, установ та підприємств – 145 (без урахування 13 перенаправлених запитів від громадян
та громадських об’єднань);
- від засобів масової інформації – 1.
За звітний період до Сіверсько-Донецького БУВР звернень від героїв, інвалідів ВВВ, учасників бойових дій,
учасників АТО, ветеранів праці, громадян, які потребують соціального захисту, не надходило.
Відповіді за запитами на інформацію надавались запитувачам у визначені строки, з урахуванням 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

Запитувач інформації
Донецька облдержадміністрація

Загальний опис інформації
- Про інформацію Рахункової палати України;
- Відповідь на звернення Мамальтерова В.В. щодо законності
використання орендаторами ставків;
- Про розгляд інформаційного запиту гр. Топузова В.І. стососно оренди
Приморського водосховища;
- Відповідь на звернення Мамальтерова В.В. стосовно негативного впливу
Бахмутського звалища на річку Бахмут;
- Про надання інформації щодо підготовки матеріалів для проведення
спільної наради з представниками ЮНІСЕФ;
- Надання інформації для підготовки відповіді на звернення Рейзе А.К.
щодо існуючої екологічної загрози з боку шахти «Юний Комунар»;
- Про балансоутримувачів гідротехнічних споруд;
- Про першочергові заходи щодо оздоровлення р. Сіверський Донець.

2

Департамент екології та природних
ресурсів Донецької ОДА

3

Департамент з питань цивільного
захисту, мобілізаційної та оборонної
роботи Донецької ОДА

4

Департамент агропромислового
комплексу Донецької ОДА
Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб // передано через
Департамент АПК Донецької ОДА
Управління містобудування та
архітектури Донецької ОДА

5

6

- 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»
- Про розгляд матеріалів по підприємству ПАТ «Харківський плитковий
завод» (Східно-Миколаївська ділянка);
- Надання інформації для забезпечення підготовки Екологічного паспорту
Донецької області за 2017 рік;
- Про розгляд матеріалів по ТОВ «УКРРОСКАОЛИН»;
- Про розгляд матеріалів по підприємству ПрАТ «КЕРАМПРОМ»;
- Про надання інформації з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
- Про надання інформації на звернення НДУ «УкрІНДЕП» щодо
підприємств-забруднювачів Азовського моря в Донецькій області;
- Про надання інформації щодо надрокористування ТОВ «Керамресурс»;
- Про погодження надання надр у користування ПрАТ «КЕРАМПРОМ»;
- Про передачу об’єктів інженерної інфраструктури
внутрішньогосподарських меліоративних систем до державної власності
- Надання інформації на звернення стосовно філії «ЗФ «Щербинівська»
ТОВ «Донінтервугілля»;
- Щодо експлуатації Шевченківського водосховища;
- Про надання інформації щодо населеного пункту Південне (Чигарі) з
можливістю виникнення екологічної катастрофи.
Надання інформації на виконання розпорядження КМУ № 271-р від
30.03.2016 (щодо розробки ПУРБ)
Про перелік земельних ділянок проблемних зон водопостачання

Про надання вихідних даних
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Управління Державного агентства
рибного господарства в Донецькій обл
Азовське басейнове управління
Державного агентства рибного
господарства
Державна екологічна інспекція у
Донецькій області

- Про надання переліку водокористувачів Донецької області,
- Про водні об’єкти, розташовані на території Донецької обл.
Про суб’єктів господарювання, що збирають воду з пониззя р. Кальміус та
Азовського моря

- Про надання узагальненої інформації за 2017 рік;
- Про перелік водокористувачів за 2016 рік;
- Про надання інформації по ДП «СКРЦ «Слов’янський курорт»;
- Про надання інформації по ТОВ «Восток Аква трейд»
Ясинуватська районна державна
Про надання інформації щодо дозволу на спец водокористування
адміністрація Донецької області
ПрАТ «Авдієвський коксохімічний завод»
Костянтинівська районна державна
- Про розгляд звернення мешканця с. Миколаївка Костянт. р-ну Стебаєва
адміністрація
Павла Михайловича про зменшення рівня води у ставках та колодязях
с. Миколаївка, с. Червоне;
Святогірська міська рада
Про розробку Паспорту озера Банне
Дружківська міська рада
Надання відомості щодо класифікації р. Кривий Торець
Часовоярська міська рада
Про надання вихідних даних для розробки проекту генплану м. Часів Яр
Лиманська міська рада
Про надання інформації до проекту «Схема планування території району
(в межах Лиманської об’єднаної територіальної громади) Донецької обл.»
Артемівська місцева прокуратура
- Про надання узагальнених даних про використання води;
- Про надання інформації ТОВ «КВАНТ-АО», ТОВ «АГРОІНВЕСТ»;
- Про надання інформації про договори оренди водних об’єктів
Слов’янська місцева прокуратура
- Про водокористування (фактичний забір та використання води) згідно
звітності за формою №2ТП-водгосп (річна) за 2015-2016 роки;
- Про надання інформації щодо дозводів на спеціальне водокористування
КП «Словводоканал», КП «Вода Донбасу», ПАТ «Донбасенерго»;
- Про надання інформації щодо звітів за формою 2-ТП (водгосп)
ТОВ «Імперіал-Вест»
Краматорська місцева прокуратура
Про надання інформації щодо водокористування СТ «Доменщик», ПП
«Тайпі», СТ «Дружба»
Красноармійська місцева прокуратура Про стан договорів оренди окремих водних об’єктів
Костянтинівська місцева прокуратура - Про розгляд звернення мешканця с. Миколаївка Костянт. р-ну Стебаєва
Павла Михайловича про зменшення рівня води у ставках та колодязях
с. Миколаївка, с. Червоне;
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Олександрійський відділ
Костянтинівської місцевої
прокуратури
Добропільський відділ
Костянтинівської місцевої
прокуратури
Краматорський відділ поліції
Слідче відділення Костянтинівського
відділення поліції Бахмутського
відділу поліції ГУ Національної
поліції в Дон.обл.
Лиманське відділення поліції
Слов’янського відділу поліції
ГУНП в Донецькій області
Управління захисту економіки в
Донецькій області Департаменту
захисту економіки Національної
поліції України
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»
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КП «Компанія «Вода Донбасу»
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- Щодо інвентаризації водойм на території м. Костянтинівка
Про надання інформації щодо водокористування ФОП Жиганов В.М.
Про надання інформації щодо земельної ділянки на території
Добропільського району
Про надання інформації щодо водокористування ПП Кулаков Ю.М.
Про надання інформації щодо водокористування ТОВ «НПВ Тормікс»

Про надання інформації про Райгородській водозабір
Про надання інформації щодо користувачів водних об’єктів на території
Шахівської сел.ради
Про надання інформації щодо водокористування ФОП Шухмана Ю.Л. та
ін.
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

34

Донбаський державний педагогічний
університет
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ООО «НПП МЕТРИКА»
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ТОВ «ЛЕМТРАНС»
Дочірне підприємство «Санаторнокурортний реабілітаційний центр
«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КУРОРТ»
ТДВ «Орендне підприємство «Шахта
імені Святої Матрони Московської»
Український науковий інститут
технічної екології
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ОК «Садове товариство «Гірник»
м. Вугледар
Приватне підприємство
«Фірма «Інженер»
Український науково-дослідний
інститут екологічних проблем
ПАТ «Донбасенерго»
Структурний підрозділ «Лиманська
дистанція сигналізації та зв’язку»
регіональної філії «Донецька
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»
Структурний підрозділ «Лиманська
колійна машинна станція»
регіональної філії «Донецька
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»
МЧП «БМД і Ко»
СООО ім. Тараса Шевченка

- Про надання інформації щодо прозорості вод по створам р. Сіверський
Донець в межах Донецької області;
- Надання інформації щодо водних ресурсів та водокористування в
Донецькій області за період 2010-2017 р.
- Надання даних щодо класифікації р. Кривий Торець;
- Надання роз’яснення щодо дозволу на спецводокористування
Надання роз’яснення щодо платників рентної плати за спецводокористув.
Надання роз’яснення щодо плати за спеціальне використання води
Щодо подовження терміну дії дозволу на спец. водокористування (двічі)
Результати лабораторних досліджень якісного стану поверхневих вод у
контрольному створі р. Бик (ліва притока р. Самара, 212 км) – 55 км,
с. Каменка, межа Донецького та Дніпропетровської обл. за 2015-2018 роки
Про надання інформації щодо отримання дозволу на спеціальне
водокористування
Про надання інформації про Верхньокам’янське водосховище
Про надання вихідних даних для виконання держбюджетної роботи
Про надання роз’яснення щодо заповнення державної статистичної форми
2ТП (водгосп)
Про надання інформації щодо отримання дозволу на спеціальне
водокористування
Про надання роз’яснення щодо заповнення державної статистичної форми
2ТП (водгосп)
Про надання інформації щодо отримання дозволу на спецводокорист-ня
Про надання інформації щодо отримання дозволу на спецводокорист-ня
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ТОВ «Центр екології та розвитку
нових технологій»
Відділ аудиту Запорізького
управління Офісу великих платників
податків ДФС
ТОВ «Моноліт-Еко»
ФОП Юдкало Олександр
Володимирович
Товариство з додатковою
відповідальність «Шахта
Білозерська»
ТОВ ВО «ШАХТОБУД»
ТОВ «ЕКО ІНВЕСТ ГРУП»
Організація з безпеки та
співробітництва в Європі
Координатор проектів ОБСЄ в
Україні
Міністерство екології та природних
ресурсів України // через ДАВР

Про надання інформації
Про надання інформації
Про інформації щодо гідрологічних, гідроморфологічних та гідрохімічних
характеристик р. Сіверський Донець в районі м. Лиман Донецької області
Про надання роз’яснення щодо отримання дозволу на спеціальне
водокористування
Про надання роз’яснення щодо отримання дозволу на спеціальне
водокористування
Про надання інформації щодо Никифорівського родовища
Про надання інформації
Про надання пропозицій для розвитку екологічної інформаційної системи
Донбасу
Про виконання завдань та заходів Державної цільової програми та
розбудови миру у східних регіонах України
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);
- Щодо моніторингу р. Сіверський Донець в Харківський області;
- Щодо запиту на інформацію від Ольховського Ю.В. про роботу
свердловини, балансоутримувача свердловини та власника земельної
ділянки під свердловиною на підземному водозаборі в м. Люботин;

2

Департамент екології та природних
ресурсів Харківської ОДА

- Щодо запиту на інформацію від Недашковського Ю.В. про
водокористувача, що здійснює поверхневий водозабір із
Старогниличанського водосховища
- 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;
- 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 облік каналізаційних очисних споруд станом на 01.01.2018;
- Щодо проведення заходів Дня благоустрою;
- Про надання довідки про водний фонд , інформацію стосовно основних
екологічних проблем області та інформацію згідно з затвердженими
формами з метою підготовки Екологічного паспорту Харківської області
за 2017 рік;
- Про надання копії документів щодо отримання ПП «Цефей» дозволу на
спец. водокористування;
- Про вжиття заходів реагування в межах повноважень та надання до
Департаменту інформації за зверненням членів Садівничого товариства
«Есхар» щодо протиправних дій КП «Вода Есхара»;
- Про звернення жителів с. Великий Орчик та с. Зарічне стосовно
незаконно збудованого паркану біля р. Орчик, де частина водної ділянки
у приватному володінні;

3

Департамент житлово-комунального
господарства та розвитку
інфраструктури Харківської ОДА

4

Управління Державного агентства
рибного господарства у Харківській
області
Головне управління статистики у
Харківській області
Борщівська сільська рада
Балаклійського району Харківської
області

5
6

7

Іванівська друга сільська рада
Барвінківського району Харківської
області

8

Слобідська сільська рада
Первомайського району Харківської
області
Роганська сільська рада Харківського
району Харківської області

9

10

Бугаївська сільська рада Ізюмського
району Харківської області

11

Державна екологічна інспекція у
Харківській області

- Про надання інформаційної довідки для Регіональної доповіді про стан
навколишнього природного середовища Харківської області у 2017 році
за розділом «Водні ресурси».
- Про надання інформації для підготовки Національної доповіді про
якість питної води та стан питного водопостачання в Україні;
- Про надання інформації щодо проблемних питань водообміну і
наповнення Краснопавлівського водосховища
Про вжиття відповідних заходів реагування щодо предзаморного стану
водних біоресурсів р. Уди по трасі М-03 в напрямку СвятоМиколаївського храму в сел. Жихор, Основ’янський район, м. Харків.
Щодо надання інформації за 2017 рік по містах та районах Харківської
області за окремими показниками використання водних ресурсів
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)
Щодо зони можливого катастрофічного затоплення населених пунктів
від каскадних ставків, реєстру водних об’єктів та їх прибережнозахисних смуг на території Роганської сільської ради (для розробки
містобудівної документації, розділу «Генеральний план смт. Рогань»)
Щодо ставків, реєстру водних об’єктів (ставки, струмки, річки,
водосховища) та їх прибережно-захисних смуг на території с. Бугаївка із
зазначенням площі та статусу для розробки генерального плану села.
- 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;

12

Вовчанський центр зайнятості
Харківського обласного центру
зайнятості

13

ТОВ «Перша українська газонафтова
компанія»

14

Приватне підприємство «ГІМ»

15

ТРЦ «Магелан»

- Про надання переліку підприємств, що здійснюють скиди зворотних
вод до поверхневих водойм;
- Про роботу Червонооскільського гідровузла в 2018 році та стан
дотримання Червонооскільською дільницею РУЕК КП «Компанія
«Вода Донбасу» правил експлуатації Червонооскільського водосховища
і диспетчерських графіків для різних періодів року, в т.ч. в періоди
літньої межені, рішень Міжвідомчих комісій, виконання заходів по
безаварійному пропуску паводків;
- Про надання переліку суб’єктів господарювання із зазначенням кодів
ЄДРПОУ (ідент. номер для фізичних осіб) та адреси, незалежно від
форми власності, діяльність яких відноситься до критеріїв розподілу за
ступенем ризику: водоспоживання і водовідведення – більш як 25 тис.м3
на рік та водоспоживання і водовідведення – до 25 тис.м3 на рік;
- Щодо участі в перевірці дотримання вимог природоохоронного
законодавства в частині охорони і раціонального використання вод та
відтворення водних ресурсів Червонооскільською дільницею
регіонального управління з експлуатації каналу КП «Компанія «Вода
Донбасу»;
- Надання інформації щодо якості води в р. Оскіл у м. Куп’янськ та
м. Дворічна;
- Надання інформації щодо кількості забраної води ДП Лозівський
кінний завод № 124 за період з 31.07.2015, та окремо за 2015, 2017 роки
та І півріччя 2018 року
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)
Про надання інформації стосовно здачі звітності за формою №2-ТП за
2017 приватним підприємством «Алгол-2003»

16

КП «Харківський метрополітен»

17

ТОВ «Житлобуд Харків»

18
19

КП «Харківводоканал»
Східне міжрегіональне відділення
Департаменту державного
геологічного контролю Державної
служби геології та надр України
ДП «Сільськогосподарське
Щодо надання копії Звіту про використання води за ф. №2 ТП- водгосп
підприємство державної кримінально- (річна) за 2015, 2016, 2017 рр.
виконавчої служби України (к.109)»

20

Щодо надання технічних умов для проектування об’єкту будівництва
«Реконструкція комплексу очисних споруд з будівництвом зливової
каналізації електродепо «Московське»
Щодо погодження розміщення житлового будинку, розташованого по
вул. Л.Малої, 34-В, м. Харків
Про облік водних об’єктів за адресою: вул. Борткевича, 6-а м. Харків
Про надання звітних даних ф. №2-ТП-водгосп (річна) ДП «Клінічний
санаторій «Курорт «Березівські мінеральні води» за 2014-2016 рр.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
№
з/п
1
2

3
4
5
6

Запитувач інформації
Луганська обласна військовоцивільна адміністрація
Управління екології та
природних ресурсів Луганської
облдержадміністрації

Загальний опис інформації

Про надання інформації для підготовки регіональної доповіді про стан
навколишнього природного середовища Луганської області у 2017 році
- 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;
- Надання інформації для складання екологічного паспорту Луганської області;
- Про виконання Регіональної програми з охорони навколишнього середовища
Головне Управління ДФС у
Щодо водокористувачів, які здійснюють скид до поверхневих водних об’єктів
Луганській області
Луганської області
Головне Управління статистики Про показники водокористування в Луганській області
у Луганській області
Прокуратура Луганської області Про надання інформації щодо дозволів на спеціальне водокористування
Сєвєродон. місцева прокуратура м.Кремінна та Кремінського району
ТОВ «Лисичанський
Про надання інформації
желатиновий завод»

7

№
з/п
1

2
3

4

5

6

7

Регіональний офіс водних
ресурсів у Луганській області

Про надання інформації щодо звітування ТОВ «Сєвєродонецький
асфальтобетонний завод» та ТОВ «ІНТЕРРЕМДОРБУД»

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
Повний перелік показників моніторингу поверхневих вод за
Громадська організація «Фундація «Відкрите
ГДК для водоймищ господарсько-питного водопостачання та
суспільство» Шевченко Леся Тарасівна
ГДК для водоймищ рибогосподарського призначення, що
вимірюються у басейновій лабораторії моніторингу вод
Сіверсько-Донецького БУВР
Громадське
від Харківської
Про надання інформації щодо діючих постів моніторингу
формування з охорони облдержадміністрації довкілля на території Харківської області
громадського порядку
«Екологічний
патруль»
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
райдержадміністрації

Про зменшення рівня води у ставках та колодязях
с. Миколаївка та с. Червоне і забруднення в них води

8

Мамальтеров В.В.

від Донецької
облдержадміністрації

9

Хруленко О.І.

10

Харченко К.В.

11

Топузов В.І.

12

Рейзе А.К.

13

Ольховський Ю.В.

від Департаменту
екології Донецької
облдержадміністрації
від Харківської
облдержадміністрації
від Донецької
облдержадміністрації
від Донецької
облдержадміністрації
від Харківської
облдержадміністрації

14

Недашковський Ю.В.

від Харківської
облдержадміністрації

- про використання водойми;
- про використання орендарями ставків Донецької області;
- про якість водопровідної води м. Бахмут;
- про негативний вплив Бахмутського звалища на річку Бахмут
Про розчистку русла річки Гнилуша
Щодо скидання забруднюючих речовин у стічних водах на
території м. Харкова
Щодо оренди Приморського водосховища
Щодо існуючої екологічної загрози з боку шахти «Юний
Комунар»
Щодо роботи свердловини, балансоутримувача свердловини та
власника земельної ділянки під свердловиною на підземному
водозаборі в м. Люботин
Щодо водокористувача, що здійснює поверхневий водозабір із
Старогниличанського водосховища

3) від засобів масової інформації:
№
з/п
1

Запитувач інформації
Редакція регіональної газети «Екологія
промислового краю»

Загальний опис інформації
Результати лабораторних досліджень якісного стану
Краматорського водосховища р. Казенний Торець в межах
м. Краматорськ Донецької області за 2014-2018 роки

