
 

 

 

Додаток  

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 БУВР Прип’яті 19.02.2021 

№ 8 

«Зоря Полісся» «Снігова рапсодія, будні 

комунальників та дитячі радощі», 

щодо залучення техніки БУВР 

Прип’яті до прибирання снігу 

 
 

 Участь у пресконференціях, нарадах                                                                                                                                
 

Кількі

сть 
Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

 

Дата  Назва  

теми 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

01.02.2021 Зустріч з Головою Держводагентства  щодо  

узгодження планів роботи водогосподарських 

організацій на 2021 рік з метою підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів та 

збільшення надходжень до спецфонду 

держбюджету  у 2021 році 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима; 

колектив 

управління 

04.02.2021 Онлайн-тренінг Центру підвищення кваліфікації 

працівників водного господарства з питань 

заповнення декларацій майнового стану 

фахівцями водогосподарської галузі 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

06.02.2021 Робоче засідання Житомирської ОДА щодо стану 

виконання Регіональної програми робіт з 

розчистки та регулювання русел річок 

Житомирської області на 2018-2021 роки, 

реконструкції очисних споруд; 

будівництва очисних споруд на зливовій 

каналізації; відведення прибережних захисних 

смуг уздовж річок та навколо водойм; зменшення 

надмірної зарегульованості річок 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

10.02.2021 Участь у позачерговому засідання обласної 

комісії з питань БЕБ та НС про заходи органів 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо мінімізації наслідків 

ускладнення погодних умов 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима; 

керівники 

дільниць 

17.02.2021 Нарада  з керівниками дільниць щодо узгодження 

плану роботи на 2021 рік та  виконання основних 

завдань і заходів з  управління водними 

ресурсами, ефективного використання 

бюджетних коштів, наповнення спецфонду, 

визначення вартості платних послуг, співпраця з 

сільськогосподарськими виробниками та ОТГ та 

інше 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

18.02.2021 Участь в on-lin семінарі під головуванням 

Президента Українського союзу промисловців і 

підприємців Анатолія Кінаха на тему «Очищення 

господарсько-побутових стічних вод малих 

населених пунктів. Впровадження сучасних 
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технологічних рішень» 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

01.02.2021 

08.02.2021 

22.02.2021 

Засідання технічної ради щодо розгляду 

документів дозвільного характеру 

8 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

23.02.2021 Участь у позачерговому засідання обласної 

комісії з питань БЕБ та НС про продовження 

карантину, запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів на території області та 

посилення контролю за їх дотриманням 

9 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О.Микитин 

01.02.2021 Засідання комісії з питань розпорядження 

землями державної власності 

несільськогосподарського призначення 

10 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О.Микитин 

02.02.2021 Участь у засіданні круглого столу в 

Житомирській обласній раді присвяченого 

Всесвітньому дню водно-болотних угідь 

11 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

10.02.2021  Співпраця із Стриївською сільською територіаль-

ною громадою Новоград-Волинського району  

щодо надання платних  послуг технікою дільниці 

для ліквідації снігових заметів на території сіл 

Сусли та Івашківка 

12 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

11.02.2021 Участь у позачерговому засіданні  міської комісії 

з питань ТЕБ та НС Новоград-Волинської міської 

ради щодо росту захворюваності на COVID-19 та 

заходи щодо мінімізації наслідків ускладнення 

погодних умов на території міської ТГ 

13 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер з ВВР 

З.Марчук 

19.02.2021 Участь у позачерговому засіданні міської комісії з 

питань ТЕБ та НС Новоград-Волинської міської 

ради щодо  стану захворюваності на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, здійснення 

контролю за дотриманням протиепідемічних 

заходів на території Новоград-Волинської міської  

та  доцільності відзначення заходів з нагоди 150-

річчя від дня народження Л.Українки  

25.02.2021 року у м. Новоград-Волинський 

14 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв  

25.02.2021 Участь у роботі комісії з питань ТЕБ та НС 

Новоград-Волинської РДА щодо підготовки до 

пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 

році 

15 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

гідротехнік 

П.Мельничук 

08.02.2021  Участь у засіданні комісії з питань ТЕБ та НС 

Романівської селищної ради щодо мінімізації 

пошкодження уразливих зон на водних об’єктах 

під час проходження повені та паводків 

16 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

гідротехнік 

П.Мельничук 

15.02.2021 Участь у засіданні комісії з питань ТЕБ та НС 

Романівської селищної ради щодо  стану водних 

об’єктів на період повені та паводків 

17 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці 

П.Іщук 

05.02.2021 Участь у засіданні виконкому Радомишльської 

міської ОТГ щодо розчищення вулиць від снігу на 

території  Радомишльської  ОТГ 

18 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці 

П.Іщук 

08.02- 

09.02.2021 

Співпраця  з головами  Радомишльської міської 

ОТГ та Брусилівської  селищної ОТГ  по питанню 

надання пільг на сплату земельного податку  

19 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Т.Кошка 

10.02.2021 Взаємодія із сільгоспвиробниками зони 

обслуговування дільниці щодо надання послуг по 

здійсненню водно-повітряного режиму на 

осушуваних землях у вегетаційний період 

20 БУВР Прип’яті Провідний 19.02.2021 Участь у роботі комісії  з питань ТЕБ та НС 



 

 

інженер з ВВР 

Я.Целованський 

Брусилівської селищної ОТГ щодо  обстеження 

стану  ГТС на Карабачинському водосховищі 

Брусилівського району з метою безпечного 

пропуску повені та поводків 

21 БУВР Прип’яті Інженер-

гідротехнік 1 

кат. 

Б.Штуль 

22.02. 2021 Участь у роботі комісії  з питань ТЕБ та НС  

Малинської  міської ОТГ  щодо обстеження стану  

ГТС на Малинському, Візнянському та 

Лумлянському водосховищах  Малинського 

району з метою безпечного пропуску повені та 

поводків 

22 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Овруцької ЗО 

К.Майгун 

19.02.2021 Участь у засіданні комісія ТЕБ та НС  

Народицької ОТГ по питанню захворюваності на  

COVID-19 та шляхи вирішення запобігання 

розповсюдженню хвороби в районі 

23 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З.Шиш 

05.02.2021 Засідання виконкому Білокоровицької  ОТГ  щодо 

закріплення територій для розчищення від снігу 

 

24 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З.Шиш 

10.02.2021 Засідання бюджетної комісії Білокоровицької 

ОТГ щодо прийняття Програми про охорону 

навколишнього природного середовища на 2021 

рік (покращення стану водних об'єктів шляхом 

розчищення та поглиблення, створення 

водоохоронних зон) 

25 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З.Шиш 

26.02.2021  Участь у роботі сесії Білокоровицької ОТГ:       

1.Звіт про виконання бюджету  громади за 2020 

рік.                                    

  2. Про внесення змін до бюджету громади на 

2021 рік.   

3.Про внесення змін до Програми   соціально-

економічного розвитку на 2021 рік.                 

4.Про затведження Програми з охорони 

навколишнього природного середовища та  

соціально-економічного розвитку на 2021 рік      

26 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської 

ЗО В.Осадчук 

08.-

09.02.2021 

Співпраця  із Чуднівською, Краснопільською та 

Вільшанською об’єднаними територіальними 

громадами щодо віднесення водних об’єктів до 

зазначених громад 

27 БУВР Прип’яті 
Провідний 

інженер з ВВР  

 Т. Пешкіна 

08.02.2021 

 

Участь у роботі комісії з питань ТЕБ та НС 

Любарської ОТГ щодо обстеження ГТС на 

водосховищах  Житомирського  району з метою 

безпечного пропуску повені та поводків 

28 БУВР Прип’яті 
Провідний 

інженер з ВВР 

 Т. Пешкіна 

09.02.21 

10.02.21 

Участь у роботі комісії з питань ТЕБ та НС 

Бердичівської РДА щодо обстеження ГТС на 

водосховищах  Бердичівського району з метою 

безпечного пропуску повені та поводків 

 

 


