
 

 

 

    

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 29.07.2021 

№ 30 

Незалежна 

інформаційно-

громадська газета 

«Час плюс» 

«Використовуй воду відповідально!», 

провідний інженер з ВВР 

З.Марчук 

2 БУВР Прип’яті 16.07.2021 

№ 28 

 

Громадсько-політична 

газета Олевщини 

«Зорі над Убортю» 

«Малі річки потребують захисту», 

провідний інженер-гідротехнік            

А. Савчук 

 

 

Участь у пресконференціях, нарадах                                                                                                                             
 

Кільк

ість 

Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

 

Дата  Назва  

теми 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

 

05.07.2021 Нарада в Житомирській ОДА щодо заходів 

державної регіональної політики на підтримку 

децентралізації влади 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

технічної 

 ради 

05.07.2021 

12.07.2021 

19.07.2021 

26.07.2021 

 

Засідання технічної ради щодо розгляду 

документів дозвільного характеру. Загалом 

розглянуто 29 питань. 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

колектив 

дільниці 

 

21.07.2021 Нарада на базі Пулинської дільниці щодо 

забезпечення виконання Протокольного рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 

15.04.2021 «Про заходи державної регіональної 

політики на підтримку децентралізації влади» 

щодо проведення інвентаризації водних об’єктів 

та виконання завдань щодо досягнення 

результативних показників, які характеризують 

виконання бюджетної програми 2707050 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

 

29.07.2021 Участь у пленарному засіданні 5 сесії 

Житомирської обласної ради VIII cкликання. 

Розглянуто 49 питань, із них питання комунальної 

власності, погодження змін у статути 

комунальних підприємств,  внесення змін у діючі 

програми та інше 

5 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

А.Дяченко 

15.07.2021 Нарада членів  регіональної робочої групи з 

питань ефективності використання державного 

майна в Житомирській області 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З. Шиш 

 

 

 

08.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 Участь у роботі  IX  сесії Олевської міської ради: 

1.Затвердження плану роботи міськради на  

   II півріччя 2021 року. 

2 Внесення змін до бюджету на 2021 рік. 

3. Затвердження програми «Питна вода Олевської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки» 

7 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер –

гідротехнік           

А. Лозко 

21.07.2021  Проведення заходів щодо  комісійного 

обстеження прибережної захисної смуги р. 

Уборть  за участі представників органів водного 

господарства, поліції, міської ради, управління  

https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/07/1.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/07/1.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/07/1.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/07/2.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/07/2.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2021/07/2.pdf


 

 

 

Держпродспоживслужби   з метою виявлення 

самовільних скидів каналізаційних стоків у межах 

м. Олевськ 

8 БУВР Прип’яті Механік 

Олевської 

дільниці 

Я. Савенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участь у навчанні  Білокоровицької 

територіальної громади за програмою «U-LEAD з 

Європою»  щодо ролі та участі депутата в 

розвитку своєї громади  з питань: 

1.Важливість стратегічного планування та 

поетапності розроблення стратегії розвитку  

громади. 

2. Інструменти сприяння бізнесу. 

3.Державна та регіональна політика сільського 

розвитку, інституції та інструменти в даній сфері. 

4.Фінансові інструменти підтримки регіонального 

(місцевого) розвитку. 

 Запропоновано - обов’язкове  включення до 

бюджетної програми сільської ради  

фінансування  на природоохоронні заходи 

9 БУВР Прип’яті Начальник 

Пулинської 

дільниці  

В. Кучер 

05.07.2021 Взаємодія з КБП «Пулинський водоканал»  щодо 

вирішення питань  з виконання господарських 

функцій по упорядкуванню сміттєзвалища з 

метою надання платних послуг   

10 БУВР Прип’яті Колектив 

Пулинської 

дільниці 

22.07.2021 Екологічний захід щодо впорядкування  та 

прибирання територій Пулинської селищної ради 

11 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік  

П.Мельничук  

23; 

26.07.2021  

Взаємодія з Романівською селищною радою щодо 

віднесення  нерухомого майна (гідротехнічних 

споруд» в селі  Врублівка на баланс громади 

12 БУВР Прип’яті Інженер-

гідротехнік 

Г.Намонюк  

28.07.2021 Участь у міжнародному проекті «Полісся-дика 

природа без кордонів», де спільно з  

представниками Житомирського державного 

університету  ім. І Франка обстежені пойми річок 

на території Овруцької ОТГ, з метою виявлення 

природних джерел, червонокнижних тварин та 

рослин 

13 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв  

 

06.07.2021 Участь у засіданні комісії з питань ТЕБ та НС 

Новоград-Волинської РДА щодо заходів 

запобігання виникнення  та протидії пожеж лісів і 

сільгоспугідь у пожежонебезпечний  період 2021 

року 

13 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв  

 

15.07.2021 Участь у комісії щодо відведення  земельної 

ділянки для індивідуального будівництва в 

Майстрівському старостаті Новоград-Волинської 

міської територіальної громади 

14 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв, 

провідний 

інженер з ВВР 

З.Марчук  

19.07.2021 Проведено обстеження санітарно-екологічного 

стану малої річки Рудня та дотримання режимів 

роботи водних об’єктів на території 

Брониківської сільської ТГ Новоград-

Волинського району 

15 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв  

22.07.2021 Участь у робочій нараді Новоград-Волинської 

міської ради спільно з фахівцями Національного 

університету водного господарства та 

природокористування м. Рівне щодо підвищення 

водності річки Случ та забезпечення належного 

екологічного стану 

16 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

гідротехнік  

В. Осадчук; 

06.07.2021 

15.07.2021 

Комісійне  обстеження та інвентаризація водних 

об’єктів на території  Краснопільської та 

Вільшанської ОТГ Чуднівського району 



 

 

 

Земельні відділи 

Краснопільської 

та Вільшанської 

ОТГ 

17 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці  

В. Наумчук 

14.07.2021 Обстеження струмка Грабарка  у межах   

м. Бердичів з метою  очищення від замулення та 

відновлення його русла  

18 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік       

Н.Іщук 

30.07.2021  Участь у роботі комісії щодо інвентаризації 

водних об’єктів та гідротехнічних споруд на них 

на території Хорошівської ОТГ відповідно до  

розпорядження Житомирської ОДА 

 

 

М. Шкльода 0412 41 22 39 


