
 

 

 

РЕЄСТР 

публікацій у засобах масової інформації 
 

 

№ 

п/п 

Найменування 

організації 

Дата 

публікацій 

 

Найменування 

Назва ЗМІ 
Назва статті,  П ІБ автора, 

виступаючого 

1 2 3 4 5 

1. БУВР Прип’яті № 51 

17.12.2020 

Газета 

“Лесин край” 

«Звіт про використання води за 

формою 2ТП-водгосп (річна) за 

2020 рік в режимі онлайн», 

пров. інженер Нов-Волинської 

дільниці З.Марчук 

 

 

 Участь у пресконференціях, нарадах                                                                                                                                
 

Кіль

кість 
Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

Дата  Назва  

теми 

1 2 3 4 5 

1. БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима, 

члени 

Міжвідомчої 

комісії, 

запрошені 

04.12.2020 Онлайн відео-конференція засідання Міжвідомчої 

комісії щодо узгодження режимів роботи 

водосховищ комплексного призначення і 

водогосподарських систем у суббасейні  річки 

Прип’ять на  зимовий період 2020-2021 років 

2. БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима, 

фахівці з 

ведення 

державного 

водообліку  

16.12.2020 Онлайн семінар з ведення державного обліку 

водокористування  з освоєння навиків  щодо  

експлуатації  Модуля «Подання звіту про 

використання води в електронній формі» Порталу 

електронних послуг Державного агентства водних 

ресурсів України 

3. БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима,  

члени 

технічної ради 

14.12.2020 

21.12.2020 

28.12.2020 

Засідання технічної ради щодо розгляду 

документів дозвільного характеру 

4. БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима; 

фахівці 

управління 

18.12.2020 Онлайн захід щодо розробки планів управління 

річковими басейнами за участю представників 

Європейського Союзу, EUWI +, Міністерства 

захисту довкілля та охорони природних ресурсів  

та Держводагентства  України 

5. БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима; 

Колектив 

управління 

21.12.2020 Онлайн-навчання з суб'єктами декларування 

щодо недопущення порушення вимог Закону 

України "Про запобігання корупції" 

 

6. БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима; члени 

Басейнової 

ради; 

запрошені 

22.12.2020 Засідання Басейнової ради річки Прип’ять щодо  

розробки окремих елементів плану управління 

річковим суббасейном річки Прип’ять у 2020 році 

та кроки на 2021 рік; берегоукріплювальні роботи 

на проблемних ділянках річки Стир;  основні 

проблеми малих річок суббасейну річки Прип’ять 
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7. БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

23.12.2020 Чергове засідання обласної комісії з питань ТЕБ 

та НС: 

1.Про затвердження Плану дій щодо підготовки 

до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 

році; 

2. Про затвердження переліку потенційно 

небезпечних об’єктів; 

3.Про заходи щодо запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах області у 2021 році 

8. БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

17-23.12.2020 Дистанційне навчання за програмою «Планування 

економічної діяльності водогосподарських 

організацій Держводагентства», що проводилось 

Київською школою економіки (KSE)  

9. БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління 

О.Микитин 

14.12.2020 Участь у засіданні комісії Житомирської ОДА з 

питань розпорядження землями державної 

власності несільськогосподарського призначення 

10. БУВР Прип’яті В.о. 

начальника 

Нов.-

Волинської 

дільниці 

С.Руднєв 

01.12.2020 Участь у засіданні Новоград-Волинської міської 

комісії з питань ТЕБ та НС щодо попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах 

життєзабезпечення населення та комунікаціях 

внаслідок несприятливих погодних умов 

зимового періоду 2020-2021 років 

11. БУВР Прип’яті В.о. 

начальника 

Нов.-

Волинської 

дільниці 

С.Руднєв  

17.12.2020 Участь у позачерговому засіданні міської комісії з 

питань ТЕБ та НС щодо запровадження  

обмежувальних протиепідемічних заходів  на 

території Новоград-Волинської міської 

територіальної громади відповідно до постанови  

КМУ від 09.12.2020 року №1236 з метою  

запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 

12. БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Овруцької ЗО 

К. Майгун 

07.12. 2020 Участь у засіданні комісії ТЕБ та НС Овруцької 

РДА щодо збільшення чисельності захворівших 

на COVID-19 та шляхи вирішення запобігання 

розповсюдженню хвороби в районі 

13. БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишль-

ської дільниці 

П.Іщук 

18.12. 2020 Участь у засіданні комісії ТЕБ та НС Радомишль-

ської РДА щодо питання затверджених урядом 

переліку карантинних обмежень,  які діятимуть з 

19 грудня 2020 року 

14. БУВР Прип’яті Інженер – 

гідротехнік 

Хорошівської 

ЕД Н. Іщук 

15.12.2020 Участь у нараді  Хорошівської РДА з питань 

рекультивації земель Межирічанського гірничо-

збагачувального комбінату, виділення земельних 

ділянок громадянам селища Хорошів під  ведення 

особистого селянського господарства 

15. БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці З.Шиш 

   01.12.2020 

 

 

 

 Участь у роботі Сесії Олевської районної ради  

щодо створення рекреаційної зони на річці 

Уборть в межах м.Олевськ та покращення 

якісного стану водойм 

16. БУВР Прип’яті Провідний 

механік 

Я.Савенок 

01.12.2020 

 

 

Участь у роботі Сесії Білокоровицької ОТГ щодо  

спільних зусиль з розчистки та упорядкування 

пожежної водойми в смт. Нові Білокоровичі,  

виконання заходів на водних об’єктах з метою  

досягнення їх до доброго  екологічного стану  

17. БУВР Прип’яті Начальник  

Олевської 

дільниці З.Шиш 

15.12.2020 Засідання комісії з питань ТЕБ та НС Олевської 

РДА щодо ремонту та утримання доріг на 

території об’єднаних територіальних громад, 

виділення коштів на водоохоронні заходи  

18. БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці З.Шиш 

21.12.2020 Участь  у роботі Сесії Олевської районної ради 

щодо прийняття бюджету на 2021 рік 

 



 

 

19. БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

 З.Шиш 

22.12.2020 

 

 

Участь у засіданні виконкому Білокоровицької 

ОТГ щодо  звіту про фінансову діяльність ОТГ за 

2020 рік 

20. БУВР Прип’яті Провідний 

механік 

Я.Савенок 

23.12.2020 

 

 

Участь у роботі сесії Білокоровицької ОТГ щодо  

прийняття бюджету на 2021 рік та виділення 

коштів на водоохоронні заходи 

21. БУВР Прип’яті Начальник 

Пулинської 

дільниці 

В.Кучер 

10.12.2020  Співпраця з Житомирською ДПІ Житомирського 

управління ГУ ДФС у Житомирській області 

щодо реорганізації Новоград-Волинського 

міжрайонного управління водного господарства 

 

 

 

 


