
 

 

 

Додаток 1 

РЕЄСТР  

публікацій у засобах масової інформації 

 
№ 

п/п 

 

Найменування  

організації 

Дата 

публікації 

Найменування 

Назва засобів 

масової інформації 

Назва статті, прізвище І.Б. автора, 

виступаючого 

1 2 3 4 5 

1 Радомишльське 

МУВГ 

05.06.2020 «Зоря  

Полісся» 

7 червня – День працівників водного 

господарства «Дбаючи про сьогодення і 

майбутнє»,  начальник Радомишльського 

МУВГ П.Іщук 

2 Радомишльське 

МУВГ 

04.06.2020 «Овруцький 

голос» 

 

«Одна з найважливіших галузей України», 

начальник Овруцької ЕД  К. Майгун 

3 Радомишльське 

МУВГ 

05.06.2020 «Зоря» 

 

«Дбати про водні ресурси – вимога дня», 

начальник Овруцької ЕД К. Майгун 

4 Радомишльське 

МУВГ 

04.06.2020 «Малинські 

новини» 

 

«Вода- основа життя»,  провідний 

гідротехнік Малинської ЕД Б.Штуль 

5 Радомишльське 

МУВГ 

05.06.2020 «Відродження» 7 червня- День працівників водного 

господарства, провідний гідротехнік  

Радомишльського МУВГ М.Гребенюк 

6 Новоград-Волинське 

МУВГ 

04.06.2020  «Лесин край»  

№ 23 

 

«Підсумок за рік: про здобутки водного 

господарства напередодні професійного 

свята», в.о. начальника управління  

С.Руднєв  

7 Новоград-Волинське 

МУВГ 

від 25.06.2020  «Час Плюс»  

№ 26 

 

«Річки повинні бути чистими!», в.о. 

заступника начальника  управління З.Марчук  

8 Олевське МУВГ 05.06.2020  Незалежна 

№ 23 

Вітання з нагоди професійного свята Дня 

працівників водного господарства,начальник 

управління З. Шиш 

9 Олевське МУВГ 05.06.2020  Зорі над Уборттю  

№ 23 

«Водність річок району», заступник 

начальника  управління А.Савчук 

10 Олевське МУВГ 05.06.2020  Народна трибуна 

 № 23 

7 червня-День працівників водного 

господарства, начальник управління З.Шиш 

11 Олевське МУВГ 12.06.2020  Народна трибуна 

 № 24 

«Бережіть джерельця-пийте воду на 

здоров’я», провідний інженер-гідротехнік  

Ємільчинської ЕД  О.Жабровець 

12 Олевське МУВГ 19.06.2020  Народна трибуна  

№ 25 

«До уваги сільських та селищних рад 

району.», провідний інженер-гідротехнік  

Ємільчинської ЕД  О.М.Жабровець 

13 Олевське МУВГ 26.06.2020  Народна трибуна 

 № 26 

«До уваги орендарів водних об’єктів 

району», провідний інженер-гідротехнік  

Ємільчинської  ЕД  О.М.Жабровець 

14 Пулинське МУВГ 05.06.2020 

 

«Вісті» Привітання працівників Пулинського МУВГ 

з професійним святом, адміністрація 

управління 
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https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2020/06/1.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2020/06/1.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2020/06/1.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2020/06/2.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2020/06/2.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2020/06/3.jpg
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15 Бердичівське МУВГ 05.06.2020 

 

Земля Бердичівська 

№ 23 (16295) 

"Шановні водогосподарники", начальник 

управління В. Наумчук 

16 Бердичівське МУВГ 05.06.2020 

 

Новини 

Андрушівщини 

№ 23 (10024) 

"Шановні працівники водогосподарського 

комплексу", начальник управління 

В. Наумчук 

 

Додаток 2 

 Участь у пресконференціях, нарадах                                                                                                                                
 

Кіл

ькіс

ть 

Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

Дата  Назва  

теми 

1 2 3 4 5 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

04.06.2020 Нарада в Житомирській ОДА щодо 

запровадження нових технологій для відновлення 

грунтів, очищення русел річок  на території 

Житомирської області 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима 

05.06.2020 Урочисті збори до Дня працівників водного 

господарства 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима 

16.06.2020 Участь у позачерговому селекторному засіданні 

Державної комісії з питань ТЕБ  та НС  про 

вжиття заходів щодо запобігання та протидії 

пожежам у природних екосистемах в 2020 році, 

підтоплення торфовищ , утримання їх у 

зволоженому стані впродовж пожежонебезпеч-

ного періоду для попередження виникнення 

пожеж, обмеження розповсюдження вогню та 

забезпечення гасіння 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима; 

Керівники 

підвідомчих 

організацій 

22.06.2020 Нарада на базі БУВР Прип’яті щодо виконання 

протокольного рішення  №11 від 16.06.2020 

Державної комісії з питань ТЕБ та НС з 

реорганізації міжрайонних і районних управлінь 

водного господарства з метою перерозподілу 

фінансових ресурсів для здійснення необхідних 

заходів водогосподарського спрямування 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима; 

Начальник 

відділу  

ВВК та МВ  

М. Шкльода 

22.02.2020 Онлайн конференція щодо  тестової 

інформаційної системи  «Подання звіту про 

використання води» в електронній формі 

  

6 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника  

А.Дяченко 

18.06.2020 Участь у засіданні оперативного штабу та 

міжвідомчої комісії щодо протидії пожеж в 

Житомирській області 

7 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника  

О.Микитин 

18.06.2020 Засідання постійної комісії з питань екології, 

охорони навколишнього середовища та 

використання природних ресурсів про виконання 

доручення постійної комісії від 27.02.2020 року 

№ 34 щодо пропозицій для проведення робіт з 

розчистки водних ресурсів у 2020 році 

8 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника  

О.Микитин 

18.06.2020 Засідання комісії Житомирської ОДА  з 

ліцензування на право провадження 

господарської діяльності з транспортування 

теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами ПП 

«Малин Тепло» 

https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2020/06/15.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2020/06/15.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2020/06/16.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2020/06/16.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2020/06/16.jpg


 

 

 

9 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління 

О.Микитин 

30.06.2020 Участь у засіданні комісії Житомирської ОДА з 

питань розпорядження землями державної 

власності несільськогосподарського призначення 

10 БУВР Прип’яті Інженер –

гідротехнік 

Хорошівської ЕД 

Н.Іщук 

05.06.2020 Участь у засіданні комісії по розгляду звернень 

організацій, підприємств, установ  і громадян 

щодо надання в користування земельних ділянок 

(орендованих) на території району 

11 БУВР Прип’яті Інженер –

гідротехнік 

Хорошівської ЕД 

Н.Іщук 

18.06.2020 Участь у засіданні комісії по розгляду звернень 

організацій, підприємств, установ  і громадян 

щодо надання в користування земельних ділянок 

(затвердження проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення) на території району 

12 Бердичівське МУВГ Начальник 

управління  

В. Наумчук 

22.06.2020 Участь у позачерговому засіданні комісії з питань 

ТЕБ та НС Бердичівської РДА: 

-про посилення контролю за дотриманням 

населенням карантинних норм в приміщеннях та 

громадському транспорті; 

-про заборону проведення масових заходів за 

кількістю учасників більше ніж 10 осіб; 

-про заборону роботи дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку району. 

13 Бердичівське МУВГ Начальник 

управління 

 В. Наумчук 

23.06.2020 Участь у земельної комісії Райгородоцької ОТГ 

щодо обстеження водойми площею 24,34  га за 

межами села В. П'ятигірка 

14 Радомишльське 

МУВГ 

Начальник 

Овруцької ЕД 

К. Майгун 

 

02.06.2020 Участь у засіданні комісії ТЕБ та НС  Овруцької 

міської ради щодо водозабезпечення населення та 

базових галузей Овруцької ОТГ у літній період 

2020 року 

15 Радомишльське 

МУВГ 

Провідний 

гідротехнік 

Малинської ЕД 

Б.Штуль 

17.06.2020 Участь у позачерговому засіданні комісії ТЕБ та 

НС Малинської РДА щодо  вжиття заходів для 

запобігання поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 на території Малинського 

району 

16 Радомишльське 

МУВГ 

Начальник 

управління 

П.Іщук 

22. 06.2020 Участь  у засіданні комісії ТЕБ та НС 

Радомишльської РДА щодо  стану карантинних 

заходів у зв’язку з  COVID-19 

17 Радомишльське 

МУВГ 

Інженер-

гідротехнік 

Овруцької ЕД 

 Г.Намонюк  

22.06.2020 Нарада в Народицькій РДА щодо маловоддя  

річок та водойм в Овруцькому  районі 

18 Новоград-Волинське 

МУВГ 

В.о. заступника 

начальника 

З.Марчук 

02.06.2020 Участь у позачерговому засіданні міської комісії з 

питань ТЕБ та НС  щодо стану захворюваності на 

коронавірусну інфекцію COVID-19 на території 

Новоград-Волинської міської ОТГ та вжиття 

заходів для запобігання її поширенню 

19 Новоград-Волинське 

МУВГ 

В.о. заступника 

начальника 

З.Марчук 

12.06.2020 Участь у черговому засіданні штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

поширенням на території Новоград-Волинської 

міської ОТГ гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої розповсюдженням 

коронавірусної інфекції SARS-Cov-2 

20 Новоград-Волинське 

МУВГ 

Провідний 

інженер-

гідротехнік 

БЕД 

М. Ільчук 

19.06.2020 Участь у засіданні Баранівської районної ради 

щодо ситуації із забрудненням річок Хомора та 

Случ 

21 Новоград-Волинське 

МУВГ 

В.о. заступника 

начальника 

З.Марчук 

19.06.2020 Участь у черговому засіданні штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої 

розповсюдженням коронавірусної інфекції, де 



 

 

 

обговорювалося питання  продовження дії 

адаптивного карантину до 31 липня, та 

дотримання протиепідемічних заходів 

22 Новоград-Волинське 

МУВГ 

В.о. начальника 

МУВГ 

С.Руднєв 

23.06.2020 Участь у позачерговому засіданні  міської комісії 

з питань ТЕБ та НС «Про посилення контролю за 

дотриманням протиепідемічних заходів на 

території Новоград-Волинської міської об’єднаної 

територіальної громади та вжиття заходів для 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

COVID-19» 

23 Олевське МУВГ Начальник   

управління 

З.Шиш 

голова 

05.06.2020 Урочисті збори  з нагоди професійного свята  із 

залученням голови Білокоровицької ОТГ  

24 Олевське МУВГ Начальник 

управління 

З.Шиш 

15.06.2020 Нарада на базі Білокоровицької ОТГ щодо  

розробки кошторисної документації на очищення 

річки Жерев  

25 Олевське МУВГ Пр. інженер-

гідротехнік 

Ємільчинської 

ЕД 

О.Жабровець 

05.06.2020 Позачергове засідання районної комісії з питань 

ТЕБ та НС щодо вжиття заходів на території 

району для запобігання поширенню  корона 

вірусної хвороби(COYІD-19)     

26 Олевське МУВГ Пр. інженер-

гідротехнік 

Ємільчинської 

ЕД О.Жабровець 

11.06.2020 

23.06.2020 

Позачергове засідання районної комісії з питань   

ТЕБ та НС  про відновлення роботи ринку            

 

 

27 Олевське МУВГ Пр. інженер-

гідротехнік 

Ємільчинської 

ЕД О.Жабровець 

22.06.2020 Позачергове засідання районної комісії з питань 

ТЕБ та НС про поширення контролю за 

дотриманням протиепідемічних заходів на 

території району у зв’язку  поширенням   корона- 

вірусної хвороби (COYІD-19)  

28 Пулинське МУВГ Начальник 

управління 

В.Кучер 

09.06.2020 Засідання виконавчого комітету  Пулинської 

селищної ради щодо погіршення епідеміологічної 

ситуації спричиненої поширенням коронавірусної 

інфекції на території Пулинської ОТГ 

29 Пулинське МУВГ Начальник 

управління 

В.Кучер 

18.06.2020  Нарада на базі Новоград-Волинського МУВГ 

щодо реорганізації управління та передачі 

основних фондів до Пулинського МУВГ 

 

 

Шкльода (0412) 41 22 39 


