
 

 

 

Додаток  

РЕЄСТР  

публікацій у засобах масової інформації   
 

№ 

з/п 

 

Найменування  

організації 
Дата 

публікації 

Найменування  

 

Назва засобів масової 

інформації 

Назва статті, прізвище І.Б. автора, 

виступаючого 
1 БУВР Прип’яті 22.04.2021 

№ 16 

Незалежна 

інформаційно-

громадська газета 

«Час плюс» 

«Це не моє сміття, але це моя 

планета!», провідний інженер з ВВР 

З.Марчук  

2 БУВР Прип’яті 15.04.2021 

№ 20 (694) 

«Овруцький 

 голос» 

 

«Земля – планета, на якій я живу!», 

провідний інженер-гідротехнік 

К.Майгун  

3 БУВР Прип’яті 01.04.2021 

№ 18 (692) 

«Овруцький  

голос» 

 

«Із квітня діятиме заборона на вилов 

риби», провідний інженер-гідротехнік 

К.Майгун  

4 БУВР Прип’яті 30.04.2021 

№17 

«Коростишівська 

 газета» 

«Збережімо планету разом», 

провідний інженер – гідротехнік 

Л.Польська  

 

 

Участь у пресконференціях, нарадах                                                                                                                             
 

Кільк

ість 

Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

 

Дата  Назва  

теми 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

02.04.2021 Участь у селекторній нараді з питань підготовки 

до пожежонебезпечного періоду 2021 року та 

виконання протокольного рішення № 10 

чергового засідання Державної комісії з питань 

ТЕБ та НС від 12.03.2021 року «Про заходи щодо 

запобігання та протидії масовим пожежам лісів, 

торфовищ і сільгоспугідь у літній період 2021 

року» 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

08.04.2021 Онлайн конференція  Держводагентства України  

щодо виконання заходів з підготовки планів 

управління річковими басейнами відповідно до 

запланованих кроків на 2021 рік  

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

технічної 

 ради 

05.04.2021 

12.04.2021 

15.04.2021 

26.04.2021 

Засідання технічної ради щодо розгляду 

документів дозвільного характеру. Розглянуто 28 

матеріалів 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

09.04.2021 Позачергове засідання обласної комісії ТЕБ та НС  

про додаткові заходи, спрямовані на запобігання 

виникненню пожеж у природних екосистемах 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима; 

Колективи 

дільниць 

17.04.2021 

 

 

 

 

До Дня довкілля  проведена Всеукраїнська  акція 

«Дерево - Життя».  За результатами проведено 

озеленення та благоустрій територій виробничих 

баз, упорядкування газонів та квітників на 

територіях дільниць,  прибирались території 

поблизу водних об’єктів та каналів 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

22.04.2021  Житомирська ОДА. Селекторна нарада з питань 

підготовки до пожежонебезпечного періоду 2021 

року 
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7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

23.04.2021 Участь  у  позачерговому засіданні басейнової 

ради середнього Дніпра щодо можливості 

передачі цілісних майнових комплексів від 

Держводагентства до Держрибагентства 

9 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима; 

колективи 

дільниць 

26.04.2021 

 

Захід-реквієм, присвячений 35-м роковинам 

Чорнобильської катастрофи та вшанування 

ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС 

10 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

28.04.2021 Позачергове засідання обласної комісії ТЕБ та НС  

про продовження карантину та посилення 

контролю за дотриманням обмежувальних 

протиепідемічних заходів на території області у 

період вихідних, святкових та поминальних днів 

11 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О.Микитин 

20.04.2021 Засідання комісії з питань розпорядження 

землями державної власності 

несільськогосподарського призначення 

12 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

А.Дяченко; 

О.Микитин 

28.04.2021 Житомирська ОДА. В рамках розвитку 

туристичної діяльності на території 

Словечансько-Овруцького кряжу участь у   

онлайн презентації екологічно-просвітницького 

маршруту «Священні криниці Словечансько-

Овруцького кряжу» 

13 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

08.04.2021 

23.04.2021 

Участь в онлайн засіданні міської комісії з питань 

ТЕБ та НС Новоград-Волинської міської ради 

щодо посилення карантинних обмежень у вихідні 

дні з метою недопущення розповсюдження 

гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 

території Новоград-Волинської ТГ 

14 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

 

15.04.2021 Комісійне обстеження  річки Гнилушка   у межах 

населеного пункту Полянки з метою подальшої 

розчистки  її русла  

15 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв, 

Працівники 

дільниці 

17.04.2021 Проведення екологічної акції  до «Дня довкілля»-

озеленення та прибирання прибережних смуг 

річок Случ, Смолка, Церем на території 

Новоград-Волинської ТГ  

16 БУВР Прип’яті Фахівці з  

водних ресурсів  

З.Марчук, 

Н.Сергієнко; 

інженер-

гідротехнік 

С.Яворенко 

Б.Штуль, 

Провідний 

інженер-

гідротехнік  

К.Майгун 

22.04.2021 В рамках відзначення Всесвітнього дня Землі, 

фахівці управління  долучились до флешмобу 

Всесвітнього фонду природи WWF-Україна 

#з_турботою_про_Землю, організувавши відкриті 

уроки  у 1-3 класах  Суслівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Новоград-Волинського  району; 

Іршанській ЗОШ Хорошівського району; 

Малинській  ЗОШ  № 3 та Гошівській філії ОЗО  

Овруцької  ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1  

17 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

 З.Шиш 

21.04.2021 

 

 

Засідання виконавчого комітету Білокоровицької  

ОТГ щодо дотримання протипожежних заходів у 

населених пунктах громади 

18 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

З.Шиш 

27.04.2021 

 

 

 

 

Засідання виконавчого комітету Білокоровицької  

ОТГ про виконання заходів з розчищення та 

днопоглиблення русла   р. Жерев в межах 

Білокоровицької ОТГ та  надання техніки від 

підприємств та організацій по вивезенню сміття 



 

 

 

19 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської 

ЗО 

В.Осадчук; 

ремонтери 

руслові 

23.04.2021 Упорядкування території Чуднівської зони 

обслуговування до Дня довкілля 

20 БУВР Прип’яті Фахівці 

Радомишльської  

дільниці 

15.04.2021 Участь у екологічній акції «Посади дерево» під 

час якої було висаджено дерева на території  

дільниці,  уздовж  р. Тетерів у м.Радомишль 

21 БУВР Прип’яті Фахівці 

Радомишльської  

дільниці 

16.04.2021 Участь у проведенні заходів до «Дня довкілля»  

по упорядкуванню територій баз  дільниці та 

прилеглих до них територій 

22 БУВР Прип’яті Фахівці 

Радомишльської  

дільниці 

16.04.2021 Участь у екологічній акції «За чисті береги».  

Прибрано від побутового сміття берегів  річок 

Норинь, Візня та Вирва 

23 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік  

Хорошівської ЗО 

Н.Іщук; 

ремонтери 

руслові 

16.04.2021 Спільно з Хорошівською, Новоборівською  

Іршанською  та Черняхівською  об’єднаними  

територіальними громадами  до Дня довкілля 

прибрані  від сміття  узбіччя  річок Ірша, Іршиця  

та Тростяниця протяжністю 5 км   

24 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці П.Іщук, 

колектив 

дільниці 

 20.04.2021 Участь у проведенні командно-штабного 

тренування органів управління і сил  районної 

ланки щодо запобігання і реагування на НС 

техногенного та природного характеру на 

території Радомишльської ОТГ 

 

 

М. Шкльода 0412 41 22 39 


