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ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ 

стосовно заходів, здійснених для припинення 

забруднення р. Уди та виявлення винних у ньому 

 
07.08.2015 року на сайті "Городского Дозора" було опубліковане повідом-

лення "В Удах нашли вирус гепатита: купаться в Октябрьском гидропарке кате-

горически запрещено" (http://dozor.kharkov.ua/news/medicine/1164941.html), в 

якому повідомлялося, що в пробах води, відібраної з ріки Уди в районі Жовтне-

вого гідропарку Держсанепідслужбою в Харківській області, був знайдений анти-

ген гепатиту А - що свідчить про присутність в даній водоймі в цьому районі ві-

русу гепатиту А. 

Через небезпечність даного вірусу для здоров'я і життя людини, його 

потрапляння до водойми створює небезпеку для населення. 

Також в цьому повідомленні вказувалося, за словами представників ГУ Де-

ржсанепідслужби в Харківській області, що присутність в воді даного антигену 

може свідчити про те, що в ріку вірус міг потрапити із неочищеними стоками. 

 

Відповідно до ст. 1. Закону України "Про доступ до публічної інформації", 

"Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами 

та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі вико-

нання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним за-

конодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, ін-

ших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом". 

 

З огляду на наведене вище, прошу повідомити нам, 

яких заходів було вжито Держсанепідслужбою у Харківській області для 

припинення забруднення р. Уди, виявлення винних в ньому, та притягнення їх до 

відповідальності? 
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Відповідь на цей запит прошу надати згідно із положеннями ст. 20 Закону 

України "Про доступ до публічної інформації" – "не пізніше п'яти робочих днів з 

дня отримання запиту". 
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