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Щодо доступу до інформації Державного водного кадастру України
за розділом «Поверхневі води»
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Із численних повідомлень Українського гідрометеорологічного центру (далі – УкрГМЦ)
на його офіційному сайті мені відомо, що внаслідок дефіциту опадів та високих температур
повітря впродовж 2015 – 2016 років на більшості річок України спостерігався стан низької
водності – маловоддя (гідрологічної посухи), яка у літньо-осінній період не мала аналогів за всю
історію гідрометеорологічних спостережень в Україні. Так за оцінками УкрГМЦ: «Враховуючи
важливість водних ресурсів (особливо Дніпра і Дністра), для економіки і населення, тривала
гідрологічна посуха надалі може мати надзвичайні й довготривалі негативні наслідки для
секторів економіки, залежних від водного фактору. Зокрема, ускладнюватиметься діяльність
водогосподарського, енергетичного комплексу, об’єктів комунального, рибного господарств,
водозабір поверхневих вод для виробничих і соціальних потреб через зменшення доступних водних
ресурсів, погіршуватиметься екологічна ситуація на водних об’єктах тощо»1.
Мені відомо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС), як
суб'єкт владних повноважень, реалізує державну політику у сфері захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, а також гідрометеорологічної діяльності.
Мені відомо також, що для оперативного забезпечення державних органів, підприємств,
установ, організацій, громадян необхідними даними про водні ресурси створюються спеціалізовані
автоматизовані інформаційні системи Державного водного кадастру України, зокрема за розділом
«Поверхневі води» - участі ДСНС.
На моє переконання, інформація Державного водного кадастру України у відповідності до
Конституції та законів України є публічною інформацією з вільним доступом, яка повинна
надаватися за запитами. Так ст. 21 Закону України «Про інформацію» встановлено зокрема, що до
інформації з обмеженим доступом не можуть бути відомості: про стан довкілля, про аварії,
катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть
статися і загрожують безпеці людей;
У зв'язку із цим, на підставі ст. 34 Конституції України, ст. 4 Конвенції про доступ до
інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з
питань, що стосуються довкілля, ст. 5, 13 - 15, 19 закону «Про доступ до публічної
інформації», ст. 5-6, 13, 21 закону «Про інформацію», ст. 9 закону «Про охорону
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навколишнього природного середовища» я тричі звертався із запитами на інформацію (24
грудня 2015 р., 17 грудня 2016 р., 21 січня 2016 р.) до УкрГМЦ, пропонуючи надати мені
відомості, котрі мені необхідні для реалізації моїх прав та інтересів, як громадянина України:
1.Інформацію Державного водного кадастру «Щорічні дані про режим і ресурси
поверхневих вод суші» за 2015 рік у електронній формі.
2. Інформацію про те, коли та у який спосіб можна буде ознайомитися з Державним водним
кадастром «Щорічні дані про режим і ресурси поверхневих вод суші» за 2016 рік ?
3. Чи відповідали - за даними УкрГМЦ – гідро-метеорологічні умови 2016 р. критеріям
«розрахункового маловодного року, який спостерігається один раз у двадцять років»?
4. На яких річках України за даними УкрГМЦ впродовж 2016 року було досягнуто критеріїв
маловоддя?
5. На яких річках України за даними УкрГМЦ впродовж 2016 року водний сток припинився
повністю?
6. Де та у який спосіб можна ознайомитися з відомостями УкрГМЦ про розрахунковий обсяг
стоку конкретної річки (наприклад, у басейні Дністра: річок Серет, Збруч, Стрипа тощо ) протягом
2015 – 16 років, що характеризувалися умовами гідрологічної посухи?
7. Де та у який спосіб можна ознайомитися з планами та пропозиціями внесення змін до
державних програм щодо охорони поверхневих вод, які пропонуються УкрГМЦ з огляду на
особливо низький стан водності, який спостерігається впродовж 2015 – 16 рр?
На жаль, у задоволенні запиту на інформацію УкрГМЦ (лист УкрГМЦ від 30.12.2016 року
№ 01-16/1636) було відмовлено. Відмовлено у задоволенні аналогічного запиту на інформацію
також іншою державною установою, яка входить до сфери управління ДСНС, Центральною
геофізичною обсерваторією (ЦГО) – лист від 05.01.2017 року № 17-14/26-25 (копії листів
додаються).
На мою думку, як УкрГМЦ так і ЦГО своїми відмовами порушили моє право на
доступ до публічної інформації.
Відтак прошу ДСНС надати відомості за усіма викладеними вище 7-ма пунктами
запиту на інформацію. Ненадання інформації буде мною оскаржено у відповідності до чинного
законодавства.
Відповідь на цей запит разом із запитуваною інформацією прошу надати у письмовому
вигляді, відповідно до вимог п. 1 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», на
зазначену поштову або електронну адресу.
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