
 

 

 

Додаток  
 

 Участь у пресконференціях, нарадах                                                                                                                                
 

Кількі

сть 
Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

Дата  Назва  

теми 

1 2 3 4 5 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

13.01.2021 Позачергове засідання обласної комісії з питань 

ТЕБ та НС Житомирської ОДА щодо готовності 

до реагування при ускладненні погодних умов 

зимового періоду 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

18.01.2021 Участь у проведенні консультацій з 

дистанційного навчання за програмою 

«Планування економічної діяльності 

водогосподарських організацій 

Держводагентства», яке  проводила Київська 

школа економіки (KSE) 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

21.01.2021  Продовження  проведення консультацій з 

дистанційного навчання за програмою 

«Планування економічної діяльності 

водогосподарських організацій 

Держводагентства» 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

21.01.2021 Нарада в Житомирській ОДА про стан виконання 

регіональної програми розчистки та регулювання 

русел річок Житомирської області на 2018-2021 

роки 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима,  

члени 

технічної ради 

11.01.2021 

18.01.2021 

25.01.2021 

 

Засідання технічної ради щодо розгляду 

документів дозвільного характеру 

6 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О.Микитин 

26.01.2021 Засідання  комісії  Житомирської ОДА з питань 

ліцензування  на право провадження 

господарської діяльності з виробництва та 

постачання теплової енергії 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

З.Шиш 

14.01.2021 Засідання Олевської районної комісії з питань 

ТЕБ та НС щодо готовності техніки для 

розчищення доріг та створення пунктів обігріву 

8 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

З.Шиш 

26.01.2021 Засідання виконкому Білокоровицької ОТГ щодо 

розчищення вулиць від снігу на території 

Білокоровицької ОТГ 

9 БУВР Прип’яті В.о. 

начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

05.01.2021 Участь у позачерговому засіданні міської комісії з 

питань ТЕБ та НС щодо посилення карантинних  

обмежень, що будуть запроваджені з 8 по 24 січня  

на території Новоград-Волинської міської 

територіальної громади з метою  запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 

10 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер з ВВР 

З.Марчук 

11.01.2021- 

16.01.2021 

Надання консультацій  сільгоспвиробникам та 

орендарям водних об’єктів Новоград-

Волинського та Баранівського районів щодо 

ведення державного обліку водокористування 

11 БУВР Прип’яті В.о. 

начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

25.01.2021 Взаємодія із сільгоспвиробниками зони 

обслуговування дільниці  щодо  надання послуг 

по здійсненню водно-повітряного режиму на 

осушуваних землях у вегетаційний період 

12 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

гідротехнік 

П.Мельничук; 

4.01.2021-

29.01.2021  

Взаємодія із сільгоспвиробниками та орендарями 

водних об’єктів  з питань  надання  Звіту про 

використання води 



 

 

інженер з ВВР 

О.Роговий 

13 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

П.Іщук 

06.01.2021 Участь у позачерговому засіданні комісії ТЕБ та 

НС Радомишльської міської ради  по питанню 

ситуації, яка склалася на території 

Радомишльської Міської ОТГ щодо 

розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-

19 

14 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Овруцької ЗО 

К. Майгун 

11.01.2021 Чергове засідання районної комісії в Овруцький 

РДА з питань ТЕБ та НС та затвердження Плану 

дій районних підприємств, установ, організацій, 

виконкомів міської, селищної та сільських рад 

щодо підготовки та пропуску льодоходу, весняної 

повені та дощових паводків в Овруцькому районі 

у 2021 році  

15 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Овруцької ЗО 

К. Майгун 

18.01.2021 Комісія ТЕБ та НС в Овруцький РДА по питанню 

збільшення чисельності захворівших на COVID-

19 та шляхи вирішення запобігання 

розповсюдженню хвороби в районі 

 


