
Доступ до публічної інформації. 

        

      Про роботу з інформаційними запитами у січні 2022 року. 

 

Протягом січня місяця до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять запитів 

на отримання публічної інформації не надходило. 

 

 
 

 

Про роботу з інформаційними запитами у лютому 2022 року. 

 

Протягом лютого місяця до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять 

надійшло 2 запити на отримання публічної інформації. 

   У першому запиті порушувалось питання стосовно наявності  водних об’єктів, що 

знаходяться на території колишньої Сингаївської, Ходаківської сільських рад  та інформації про 

прибережні захисні смуги. Другий запит стосувався моніторингу якості води в р. Уборть у межах 

смт. Ємільчино, сіл Руденька , Підлуби, Рудня Іванівська Новоград-Волинського району  за 2018 – 

2021 роки. 

Відповідь на запити надано в межах виконання вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» та відповідно до компетенції Басейнового управління водних ресурсів річки 

Прип’ять.  

 

 
 

 

Про роботу з інформаційними запитами у березні 2022 року. 

 

Протягом березня місяця до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять 

запитів на отримання публічної інформації не надходило. 

 

Про роботу з інформаційними запитами у квітні 2022 року. 

 

Протягом квітня місяця до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять запитів 

на отримання публічної інформації не надходило. 

 

Про роботу з інформаційними запитами у травні 2022 року. 

 

Протягом травня місяця до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять запитів 

на отримання публічної інформації не надходило. 

                  



Про роботу з інформаційними запитами у червні 2022 року. 

 

Протягом червня місяця до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять 

запитів на отримання публічної інформації не надходило. 

 

                  
 

 

Про роботу з інформаційними запитами у липні 2022 року. 

 

Протягом  липня  місяця до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять 

запитів на отримання публічної інформації не надходило. 

 

                  
 

 

Про роботу з інформаційними запитами у серпні 2022 року. 

 

Протягом  серпня  місяця до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять 

запитів на отримання публічної інформації не надходило. 

 

                  
 

 

Про роботу з інформаційними запитами у вересні  2022 року. 

 

Протягом  вересня  місяця до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять 

запитів на отримання публічної інформації не надходило. 

 

                  
 

Про роботу з інформаційними запитами у жовтні  2022 року. 

 

Протягом  жовтня  місяця до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять 

надійшов один запит на отримання публічної інформації. У  запиті порушувалось питання 

взаємодії щодо розроблення та встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів між 

Сектором у Хмельницькій області Державного агентства водних ресурсів України, Басейновим 

управлінням водних ресурсів річки Прип’ять та Регіональним офісом водних ресурсів у 

Хмельницькій області. 

 

                  
 

Про роботу з інформаційними запитами у листопаді  2022 року. 

 

Протягом  листопада  місяця до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять 

запитів на отримання публічної інформації не надходило. 

 

                  
 



Про роботу з інформаційними запитами у грудні  2022 року. 

 

Протягом  грудня  місяця до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять 

запитів на отримання публічної інформації не надходило. 

 

                  
 

 

Про роботу з інформаційними запитами у 2022 році.  

 

 Протягом 2022 року до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять  

надійшло 3 запити  на отримання публічної інформації. 

 Відповіді на запити надано в межах виконання вимог Закону України «Про доступ до  

публічної інформації» та відповідно до компетенції Басейнового управління водних ресурсів  

річки Прип’ять. 


