
 

 

 

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 18.05.2021 

№ 31 

Обласна газета 

«Житомирщина» 

«Невпорядковані водойми - загроза 

для довкілля»,   начальник 

Радомишльської дільниці П.Іщук 

2 БУВР Прип’яті 21.05.2021 

№ 20 

Громадсько-політична 

газета 

«Незалежна» 

«Одна із основних галузей економіки 

країни», провідний інженер-

гідротехнік А. Савчук 

3 БУВР Прип’яті 21.05.2021 

№20 

Громадсько-політична 

газета «Незалежна» 

 «Місячник санітарної очистки», 

начальник Олевської дільниці З.Шиш 

4 БУВР Прип’яті 28.05.2021  

№ 22 

Газета «Прапор» «Вода в нашому житті», провідний 

інженер-гідротехнік Н.Іщук        

 

 

Участь у пресконференціях, нарадах                                                                                                                             
 

Кільк

ість 

Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

 

Дата  Назва  

теми 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима, члени 

басейнової ради 

06.05.2021 Позачергове засідання Басейнової ради річки 

Прип’ять щодо можливості передачі цілісних 

майнових комплексів від Держводагентства до 

Держрибагентства 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

05.05.2021 Позачергове засідання обласної  комісії з питань 

ТЕБ та НС  Житомирської ОДА про скасування 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки 

поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

технічної 

 ради 

11.05.2021 

17.05.2021 

24.05.2021 

31.05.2021 

 

Засідання технічної ради щодо розгляду 

документів дозвільного характеру. Загалом 

розглянуто 31 питання. 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

18.05.2021 Засідання постійної комісії з питань екології щодо 

виконання «Регіональної програми з розчистки та 

регулювання русл річок Житомирської області на 

2018-2021 роки 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

20.05.2021 Позачергове засідання обласної  комісії з питань 

ТЕБ та НС  Житомирської ОДА про забезпечення 

готовності до реагування на можливі надзвичайні 

ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної 

обстановки 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима; 

керівники 

структурних 

підрозділів 

25.05.2021 Нарада БУВР Прип’яті щодо  сталого 

функціонування водогосподарського комплексу у 

2021 році  де розглянуті питання: 

- виконання господарських функцій по наданню 

платних послуг ;  

- виконання «Регіональної програми з розчистки 

та регулювання русл річок Житомирської області 

на 2018-2021 роки»; 

- виконання природоохоронних заходів  для 

покращення екологічного стану річок за рахунок  

https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/05/1.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/05/1.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/05/1.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/05/2.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/05/2.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/05/2.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/05/3.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/05/3.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/05/4.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/05/4.jpg


 

 

 

коштів місцевих бюджетів та інших джерел 

фінансування; 

- підготовки до роботи меліоративних систем у 

вегетаційний період; 

- робота машин і механізмів; 

- виконання заходів з техніки безпеки, охорони 

праці та пожежної безпеки та ряд інших 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима;  

фахівці  із 

управління 

водними 

ресурсами 

27.05.2021 Онлайн навчання з курсу «План управління 

річковим басейном» в рамках освітньої програми 

підвищення кваліфікації 

 

 

8 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

27.05.2021 Участь у пленарному засіданні сесії 

Житомирської обласної ради VIII скликання 

9 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О.Микитин 

05.05.2021 Засідання комісії з питань розпорядження 

землями державної власності 

несільськогосподарського призначення 

10 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

А.Дяченко 

19.05.2021 Житомирська обласна рада. Засідання 

регіональної робочої групи з питань ефективності 

використання державного майна в Житомирській 

області щодо результатів перевірок використання 

державного майна, здійснених Регіональним 

відділенням державного майна України по 

Рівненській та Житомирській областях за період 

січень-квітень 2021 року 

11 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

05.05.2021 Участь у позачерговому засіданні  міської комісії 

з питань ТЕБ та НС Новоград-Волинської міської 

ради щодо  встановлення «жовтого» рівня 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та 

послаблення  карантинних обмежень на території 

Новоград-Волинської ТГ 

12 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

11.05.2021- 

14.05.2021 

Взаємодія із сільгоспвиробниками щодо надання 

послуг по здійсненню водно-повітряного режиму 

на осушуваних землях у вегетаційний період 

13 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

18.05.2021 Участь у засіданні комісії з питань ТЕБ та НС 

Новоград-Волинської РДА щодо  дотримання 

заходів протидії пожежам у природних 

екосистемах Новоград-Волинського району у 

пожежонебезпечний період 2021 року 

14 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

 П.Іщук 

06.05.2021 Участь в позачерговому засіданні комісії ТЕБ 

та НС Радомишльської міської ради по 

питанню  скасування «червоного»  рівня 

епідемічної небезпеки поширення гострої 

респіраторної хвороби  COVID-19 на території 

Радомишльської ОТГ 

15 БУВР Прип’яті провідний 

інженер-

гідротехнік 

К.Майгун  

06.05.2021 Участь у засіданні комісії  Словечанської громади 

щодо справляння земельного податку за землі 

водного фонду  

16 БУВР Прип’яті провідний 

інженер-

гідротехнік 

К.Майгун  

18.05.2021 Участь у засіданні комісії  Народицької ОТГ з 

питань передачі  мостів від БУВР Прип’яті  на 

баланс територіальної громади 

17 БУВР Прип’яті Особовий склад 

служби 

гідрологічного 

та гідродинаміч-

ного захисту 

26-

27.05.2021 

Участь у штабному тренуванні «Дії органів 

управління, сил та  ланок територіальної 

підсистеми ЄДС цивільного захисту 

Житомирської області при переведенні у режим 



 

 

 

функціонування в умовах особливого періоду» 

18 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер –

гідротехнік           

А. Савчук 

28.05.2021 Нарада в Олевській територіальній громаді   щодо 

вирішення проблемних питань у 

водогосподарській галузі 

19 БУВР Прип’яті Начальник 

Пулинської 

дільниці  

В. Кучер 

11.05.2021 

24.05.2021 

Взаємодія з Пулинської селищною 

територіальною громадою щодо вирішення 

питань  з виконання господарських функцій по 

наданню платних послуг з благоустрою  

смт. Пулини та с. Івановичі  

20 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

В. Наумчук 

24.05.2021 Нарада  в Бердичівській РДА щодо налагодження 

роботи та взаємодії в межах розширеного 

Бердичівського району у тому числі і  з питань 

управління водними ресурсами 

21 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

В. Наумчук 

24.05.2021 Засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС 

Бердичівської РДА про забезпечення готовності 

реагування на можливі надзвичайні ситуації в 

умовах ускладнення воєнно-політичної 

обстановки 

22 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

В. Наумчук 

24.05.2021 

 

Нарада в Бердичівській окружній прокуратурі 

щодо дотримання природоохоронних заходів в 

лісових та водних ресурсах 

 

 

М. Шкльода 0412 41 22 39 


