
 

 

 

    

 

 

 

Участь у пресконференціях, нарадах 

                                                                                                                             
 

Кіль-

кість 

Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

 

Дата  Назва  

теми 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

технічної 

 ради 

11.03.2022 

 

Засідання технічної ради щодо розгляду документів 

дозвільного характеру. Загалом розглянуто 6  

питань 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Фахівці 

управління 

24.03.2022 Узагальнююче онлайн-навчання Центру 

підвищення кваліфікації працівників водного 

господарства з питань розроблення «Планів 

управління річковими басейнами»  

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Колектив 

управління 

24.03.2022 Участь у загальноміській толоці #Чистий День. 

Спільно із громадою міста прибрано від сміття 

береги річки Тетерів у межах міста Житомир 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

 

 

25.03.2022 Онлайн-нарада Держводагентства щодо підготовки 

водогосподарсько-меліоративного комплексу до 

роботи у весняно-літній період 2022 року  

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Фахівці 

управління; 

Начальники 

дільниць 

 

28.03.2022 Онлайн-нарада з начальниками  дільниць щодо: 

1. виконання результативних показників за І 

квартал 2022 року; 

2. підготовки меліоративних систем до 

роботи  у весняно-літній період 2022 року;  

3. дотримання роботи режимів водосховищ у 

весняно-літній період; 

4. збереження основних фондів у період 

воєнних дій; 

5. виплати заробітної плати 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук 

01.03.2022 Взаємодія з  органами місцевого самоврядування 

щодо залучення працівників Радомишльської 

дільниці до територіальної цивільної оборони на 

період військового стану на території Малинської, 

Радомишльської, Коростишівської та  

Старосілецької ТГ 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук 

18.03.2022 Взаємодія з Брусилівською селищною 

територіальною громадою щодо забезпечення 

дотримання режиму роботи  Карабачинського 

водосховища на р. Здвиж у період військового 

стану 

8 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук 

23.03.2022 Участь у позачерговому засіданні комісії ТЕБ та 

НС Радомишльської міської ради з питань 

попередження випадків паління сухої трави та 

запобігання лісовим пожежам 

9 БУВР Прип’яті В.о. начальника  

дільниці 

С.Руднєв; 

спеціалісти 

дільниці 

01.03.2022 Оперативна нарада із спеціалістами дільниці щодо 

вжиття заходів з попередження вчинення 

терористичних та диверсійних актів на 

водогосподарських об’єктах в зоні діяльності 

дільниці 

10 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв; 

04.03.2022 Оперативна нарада щодо  забезпечення належного 

зберігання матеріально-технічних цінностей на базі 

дільниці та посилення пропускного режиму, 



 

 

 

працівники 

дільниці 

суворого дотримання сторожами посадової 

інструкції, а також забезпечення 

світломаскувальних заходів в нічний час на базах 

дільниці 

11 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

25.03.2022 Участь у нараді Новоград-Волинської міської ради 

щодо організації заходів з весняного благоустрою 

на території Новоград-Волинської міської ТГ 

12 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв; 

працівники  

дільниці 

25.03.2022 Проведення весняної толоки на території Новоград-

Волинської міської ТГ. Приведено в належний 

санітарний стан території виробничих баз дільниці 

13 БУВР Прип’яті Працівники 

Пулинської 

дільниці 

22.03.2022  Прибирання та впорядкування територій, 

виробничих баз,  із залученням громадськості, на 

території Пулинської селищної ради  

14 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З.Шиш; 

колектив 

дільниці 

04.03.2022 

 

 

 

Проведення екологічної акції День довкілля з 

прибирання та благоустрою виробничої бази з 

дотриманням заходів у період воєнних дій 

 

 

 

15 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З.Шиш 

21.03.2022 

 

 

 

Засідання виконкому Білокоровицької 

територіальної  громади щодо змін до бюджету 

громади, виділення матеріальної допомоги 

жителям громади та розподілення гуманітарної 

допомоги 

16 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З.Шиш 

28.03.2022 

29.03.2022 

Засідання  комісії  з питань ТЕБ та НС Олевської 

ТГ та Білокоровицької ТГ щодо  заборони продажу 

спиртних напоїв та  внесення змін до 

комендантської години 

17 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

04.03.2022 Участь у засіданні виконавчого комітету 

Чуднівської ТГ щодо організації і проведення робіт 

з благоустрою прибережної захисної смуги   

р.Тетерів у межах с. Дубище 

18 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці  

В.Наумчук, 

працівники 

дільниці 

03.03.2022 Спільна нарада з командуванням територіальної 

оборони м. Бердичів щодо дій на випадок 

повітряної тривоги та інших надзвичайних ситуацій 

19 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці 

 В. Наумчук, 

працівники 

дільниці 

10.03.2022 Оперативна нарада щодо  забезпечення 

працівниками дільниці належного зберігання 

матеріально-технічних цінностей, дотримання 

правил безпеки при виникненні надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 


