
 

 

 

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 

04.04.2022 

11.04.2022 

18.04.2022 

25.04.2022 

 

Засідання технічної ради щодо розгляду документів 

дозвільного характеру. Загалом розглянуто 11 

питань 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

інженер з ОП 

С.Товкач 

 

06.04.2022 Участь в онлайн-навчанні Центру підвищення 

кваліфікації працівників водного господарства з 

охорони праці  «Безпека та здоров’я працівників: 

актуальні питання» 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Колектив 

управління 

07.04.2022  До Дня довкілля проведено благоустрій територій 

виробничих баз, упорядкування газонів та квітників 

на територіях дільниць,  прибирались території 

поблизу водних об’єктів та каналів 

 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

фахівці 

управління 

07.04.2022 Онлайн-нарада ДВА про стан та можливості 

здійснення моніторингу в умовах воєнного стану 

 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

 

07.04.2022    Виробнича нарада на базі Пулинської та 

Новоград-Волинської дільниць щодо готовності 

меліоративних систем до роботи  у весняно-літній 

період 2022 року,  збереження основних фондів у 

період воєнних дій та інше 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

фахівці  

водного 

 сектору 

12.04.2022 Участь в онлайн-навчанні Центру підвищення 

кваліфікації працівників водного господарства 

разом з експертом Секретаріату Міжнародної 

Комісії із захисту річки Дунай Dr.Edith Hoedl на 

тему: «Спільний План управління річковим 

басейном Дунаю:досягнення та перспективи» 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Працівники 

управління 

11.04.2022 Участь у конференції «Психологічна підтримка під 

час війни» 

8 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Працівники 

управління 

12.04.2022 До Дня довкілля проведено благоустрій  дільниць, 

кронування, побілка дерев, упорядкування газонів 

та квітників 

9 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

фахівці  

водного 

 сектору 

13.04.2022 Участь в онлайн-семінарі Центру підвищення 

кваліфікації працівників водного господарства 

«Можливості дронів, обробка даних»  

10 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

 

13.04.2022 Позачергове засідання обласної комісії ТЕБ та НС  

щодо проведення на території Житомирської 

області надзвичайної ситуації воєнного характеру 

регіонального рівня 

11 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима; 

колективи 

дільниць 

26.04.2022 

 

36-та річниця  Чорнобильської трагедії, 

вшанування пам’яті ліквідаторів наслідків аварії на 

ЧАЕС 



 

 

 

12 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Фахівці 

управління; 

Начальники 

дільниць 

28.04.2022 Онлайн-навчання БУВР р.Прип’ять  з нагоди Дня 

охорони праці в Україні, що цьогоріч проходить під 

гаслом «Формуємо разом позитивну культуру 

безпеки та здоров’я» 

13 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Начальники 

дільниць 

 

28.04.2022 Нарада Басейнового управління водних ресурсів 

річки Прип’ять: 

1. Підведення підсумків   роботи 

водогосподарсько-меліоративного комплексу за 

січень-квітень 2022 року; 

2. Виконання завдань з надання послуг з 

двобічного регулювання ; 

3. Підготовка систем до пожежонебезпечного 

періоду, зарегулювання води на торфовищах та 

інше 

14 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління 

О.Микитин 

29.04.2022 Засідання  комісії з питань розпорядження землями 

державної власності несільськогосподарського 

призначення  

15 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Л.Тарадайник 

15.04.2022 До «Дня екологічних знань»  проведені тематичні 

онлайн-уроки для школярів 2-х класів у 

загальноосвітній школі № 15 м.Житомира 

16 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Л.Тарадайник 

22.04.2022 До відзначення «Міжнародного Дня Землі»  

проведені еко онлайн -уроки для учнів перших 

класів ЗОШ № 15 м. Житомира 

17 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук; 

Колектив 

дільниці 

14.04.2022 Участь у екологічній акції «Посади дерево» під час 

якої було висаджено дерева на території баз 

дільниці, біля  річок Здвиж та Норинь 

18 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук; 

Колектив 

дільниці 

15.04.2022 Участь у проведенні заходів до «Дня довкілля»  по 

упорядкуванню територій баз  дільниці та 

прилеглих до них територій 

19 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук; 

Колектив 

дільниці 

15.04.2022 Участь у екологічній акції «За чисті береги»   по 

прибиранню від побутового сміття берегу 

Карабачинського водосховища на р. Здвиж 

20 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Радомишльської 

дільниці 

К.Майгун 

20.04.2022 Нарада в Овруцькій ТГ по питанню пошкоджених 

мостів під час бойових дій 

21 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук; 

Колектив 

дільниці 

22.04.2022 Участь у проведенні акції до «Міжнародного Дня 

Землі». За результатами проведено озеленення та 

благоустрій територій виробничих баз, 

упорядкування газонів та квітників на територіях 

дільниць  

22 

 

БУВР Прип’яті Начальник 

Пулинської 

дільниці 

В.Кучер; 

Колектив 

дільниці 

15.04.2022 Участь у всеукраїнській акції «За чисте довкілля». 

В ході толоки було приведено в естетичний стан 

територію дільниці, прибрано залишки сухої 

рослинності та гілля 

23 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці 

В. Наумчук; 

15.04.2022 До «Дня довкілля» проведено упорядкування 

квітників, кронування та побілка дерев, благоустрій 

баз дільниці та прилеглих до неї територій 



 

 

 

колектив 

дільниці 

24 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці 

В. Наумчук; 

колектив 

дільниці 

16.04.2022 До «Дня довкілля» прибрано від сміття береги 

водойм та річок П'ятигірка  в с. Обухівка;  Случ в 

смт. Любар;  Гуйва  в м. Андрушівка 

Бердичівського району 

25 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв  

08.04.2022 Взаємодія із сільгоспвиробниками зони 

обслуговування дільниці щодо надання послуг по 

здійсненню водно-повітряного режиму на 

осушуваних землях у вегетаційний період 

26 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв, 

працівники 

дільниці 

16.04.2022 Проведення екологічних  акцій до «Дня довкілля» - 

озеленення та прибирання прибережних смуг річок 

Случ, Смолка, Церем на території Новоград-

Волинської, Баранівської та Піщівської 

територіальних громад 

27 БУВР Прип’яті Фахівці Нов.-

Волинської 

дільниці 

22.04.2022 В рамках відзначення «Всесвітнього дня Землі» в 

ДНЗ №14 «Золотий ключик» в м.Новограді-

Волинському та закладі дошкільної освіти 

«Ромашка» в с.Кашперівка було організовано ряд 

тематичних заходів, метою яких було навчити дітей 

відчувати красу природи, виховувати любов і 

бережливе ставлення до неї,   спонукати до захисту 

краси довкілля.   Проведено 4 заняття. 

28 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

01.04.2022 Участь у позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС 

Чуднівської міської ради «Про запобіганню 

терористичних актів на водних об’єктах 

Чуднівської ТГ» 

29 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

14.04.2022 Участь у комісійному обстеженні водних об’єктів у 

с. Турчинівка Чуднівської ТГ Житомирського 

району 

30 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

15.04.2022 Участь у загальноміській толоці м. Чуднів. Спільно 

із громадою міста прибрано від сміття береги річки 

Тетерів у межах міста Чуднів 

31 БУВР Прип’яті Колектив 

Олевської дільниці 

Ємільчинська ЗО 

 

 

14.04.2022 

 

 

Проведення акції до Дня довкілля на базі  Ємільчинської 

зони обслуговування (прибрано територію бази, 

проведено побілку, фарбування, впорядкування квітників 

та газонів) 

32 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З.Шиш; 
колектив  

дільниці 

15.04.2022 

 

 

Проведення акції до Дня довкілля на базі в  смт. Нові 

Білокоровичі, упорядковано  меліоративний  куточок та 

виробнича база дільниці, ліквідовані  стихійні 

сміттєзвалища навколо водойм, проведено кроновання та 

побілка дерев, висаджені нові саджанці, впорядковано 

квітники та газони 

33 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З.Шиш 

15.04.2022 

 

 

 

 

Засідання комісії з питань ТЕБ та НС Олевської міської 

ради щодо виконання заходів з підготовки до пожежно-

небезпечного періоду, зарегулювання води на 

торфовищах 

34 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З.Шиш 

21.04.2022 Засідання виконавчого комітету  Білокоровицької 

територіальної громади щодо виділення коштів на 

територіальну оборону та  інші питання громади та 

організацій в умовах воєнного стану 

 

М.Шкльода  (0412) 41 22 39 


