
 

 

 

    

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 04.06.2021  

№  22 

«Відродження»» 

 

«Вода – найцінніший ресурс», 

провідний інженер з ВВР 

Радомишльської дільниці Н.Сергієнко 

2 БУВР Прип’яті 04.06.2021   

№ 23 

«Овруцький 

 голос» 

 

 «Водні ресурси – сталий розвиток для 

України», провідний інженер-

гідротехнік К. Майгун 

3 БУВР Прип’яті 04.06.2021 

№  23 

«Зоря  

Полісся» 

 «Важливе місце у структурі 

водогосподарського та 

меліоративного комплексу», 

начальник Радомишльської дільниці 

П.Іщук 

4 БУВР Прип’яті 10.06.2021 

№ 23 

Газета 

 «Лесин край» 

«6 червня – День працівників водного 

господарства України», в.о. 

начальника дільниці С.Руднєв 

5 БУВР Прип’яті 10.06.2021 

№ 23 

Незалежна 

інформаційно-

громадська газета «Час 

плюс» 

«Пакет не потрібен! Україна сказала 

пластиковим пакетам – НІ!», 

провідний інженер з ВВР 

З.Марчук 

6 БУВР Прип’яті 04.06.2021  

№  22 

«Коростишівська 

 газета» 

 «Жити в гармонії з довкіллям»,  

провідний інженер- гідротехнік  

Л.Польська 

7 БУВР Прип’яті 04.06.2021 

№  21 

Газета 

«Вісті» 

«Привітання працівників водного 

господарства з професійним святом», 

начальник Пулинської  дільниці 

 В. Кучер 

8 БУВР Прип’яті 03.06.2021  

№  22 

«Малинські  

новини» 

 

«Бережіть воду»,  інженер гідротехнік  

Радомишльської дільниці Б.Штуль 

 

 

Участь у пресконференціях, нарадах                                                                                                                             
 

Кільк

ість 

Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

 

Дата  Назва  

теми 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

Колектив 

управління 

04.06.2021 Урочисті заходи до Дня працівника водного 

господарства 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

технічної 

 ради 

07.06.2021 

14.06.2021 

22.06.2021 

29.06.2021 

 

Засідання технічної ради щодо розгляду 

документів дозвільного характеру. Загалом 

розглянуто 42 питання. 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

спеціалісти 

управління 

 

08.06.2021 Участь у засіданні Рахункової палати щодо Звіту 

про результати аудиту ефективності виконання 

заходів Загальнодержавної цільової програми 

розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року 
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4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

Басейнової 

 Ради; запрошені 

23.06.2021 Онлайн засідання Басейнової ради річки 

Прип’ять: 

1.Вплив роботи суб’єктів господарювання, які  

надають послуги з централізованого 

водопостачання і водовідведення на екологічний 

стан річок та основні забруднювачі  в суббасейні 

Прип’яті; 

2.Взаємодія під час проходження повені та 

дощових паводків у 2021 році та прийняття 

управлінських рішень щодо недопущення 

виникнення надзвичайних ситуацій на водних 

об’єктах в басейні річки Прип’ять; 

3.План управління ризиками затоплення району 

річкового басейну Дніпра 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

17.06.2021 Позачергове засідання обласної  комісії з питань 

ТЕБ та НС  Житомирської ОДА про продовження 

карантину, встановлення «зеленого» рівня 

епідемічної небезпеки на території області та 

дотримання протиепідемічних заходів 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

22.06.2021 Чергове засідання обласної  комісії з питань ТЕБ 

та НС  Житомирської ОДА про стан готовності з 

питань пожежної безпеки закладів відпочинку та 

оздоровлення людей, у тому числі дітей, до 

нового оздоровчого періоду 

7 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

А.Дяченко 

07.06.2021 Засідання регіональної робочої групи з питань 

ефективності використання державного майна в 

Житомирській області 

8 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О.Микитин 

17.06.2021 Участь у онлайн нараді Житомирської  ОДА 

щодо забезпечення належного екологічного стану 

річки Случ 

9 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О.Микитин 

22.06.2021 Засідання комісії  питань розпорядження землями 

державної власності несільськогосподарського 

призначення 

10 БУВР Прип’яті провідний 

інженер-

гідротехнік 

К.Майгун 

07.06.2021 Нарада в Овруцькій ОТГ з питань  зарегулювання 

води в  меліоративних каналах  Ясинецької 

осушувальної системи  у період 

пожежонебезпечного періоду 

 

11 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук; 

колектив 

дільниці 

18.06.2021 Участь у проведенні протипожежного 

спеціального об’єктового тренування для 

спеціалізованої служби цивільного захисту  

Радомишльської дільниці 

12 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер з ВВР 

З.Марчук 

01.06.2021 Участь у позачерговому засіданні комісії з питань 

ТЕБ та НС Новоград-Волинської РДА: 

1. Про визначення та підготовку до купального 

сезону місць масового відпочинку людей на 

водних об’єктах району. 

2. Про стан готовності з питань пожежної безпеки 

закладів відпочинку та оздоровлення людей, у 

тому числі дітей (у пришкільних таборах) до 

нового оздоровчого періоду. 

3. Про заходи щодо забезпечення готовності до 

реагування на можливі надзвичайні ситуації в 

умовах ускладнення воєнно-політичної 

обстановки 

13 БУВР Прип’яті В. о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

05.06.2021 В рамках відзначення Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища проведена екологічна 

акція. За результатами  прибрані береги річки 

Случ у місцях відпочинку мешканців Новоград-



 

 

 

Волинської об’єднаної територіальної  громади 

14 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

25.06.2021 Участь у позачерговому засіданні комісії з питань 

ТЕБ та НС Новоград-Волинської РДА щодо 

ситуації, що склалася із забрудненням річок 

Хомора, Смолка, Случ на території Новоград-

Волинського району.  

За підсумками засідання вирішено звернутися до 

обласних державних адміністрацій 

Житомирщини та Хмельниччини з метою 

створення комісії по обстеженню річок Смолка та 

Хомора щодо виявлення джерел забруднення 

15 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

А.Савчук 

22.06.2021 

 

 

Засідання комісії з питань ТЕБ та НС 

Білокоровицької ОТГ щодо стану оснащення 

протипожежними засобами підприємств та 

організацій на території громади та дії у випадку 

виникнення надзвичайних ситуацій 

16 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці  

З.Шиш 

24.06.2021 Засідання виконавчого комітету Білокоровицької 

ОТГ,  де розглянуте одне із питань:  розчищення 

водних об’єктів та влаштування під’їздів до води 

пожежної техніки 

17 БУВР Прип’яті Начальник 

Пулинської 

дільниці  

В. Кучер 

10.06.2021  Взаємодія з Пулинської селищною 

територіальною громадою щодо вирішення 

питань  з виконання господарських функцій по 

наданню платних послуг   

18 БУВР Прип’яті Начальник 

Пулинської 

дільниці  

В. Кучер 

10.06.2021  Взаємодія з Пулинської селищною 

територіальною громадою щодо вирішення 

питань  з виконання господарських функцій по 

наданню платних послуг  

19 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

В. Наумчук 

11.06.2021 Засідання земельної комісії  Бердичівської РДА 

щодо виготовлення та розробки технічної 

документації, проєктів землеустрою, тощо 

20 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

В. Наумчук 

30.06.2021 Засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС 

Бердичівської РДА про підготовку до купального 

сезону місць масового відпочинку людей на 

водних об'єктах 

 

 

 

М. Шкльода 0412 41 22 39 


