
 

 

 

    

 

РЕЄСТР 

публікацій у засобах масової інформації 
 

№ 

з/п 

Найменування 

організації 

Дата 

публікацій 

 

Найменування 

Назва ЗМІ Назва статті,  П ІБ автора, виступаючого 

1 БУВР Прип’яті 03.06.2022 

№14 

«Зоря Полісся» 5 червня – День працівників водного 

господарства. «Є така професія – 

водогосподарник», начальник 

Радомишльської дільниці  П.Іщук  

2 БУВР Прип’яті 03.06.2022 

№16 

«Відродження» «Бережіть природні джерела» 

провідний інженер з ВВР  Н.Сергієнко  

3 БУВР Прип’яті 02.06.2022 

№14 

«Овруцький голос «Вода -  це життя», інженер-гідротехнік 

Радомишльської дільниці Г.Намонюк 

4 БУВР Прип’яті 02.06.2022 

№14 

«Овруцький голос «Основне завдання всіх – збереження, 

відтворення  і раціональне 

використання водних ресурсів», 

провідний інженер гідротехнік БУВР 

Прип’яті К.Майгун  

5 БУВР Прип’яті 02.06.2022 

№ 22 

Новоград-

Волинська 

міськрайонна 

газета «Лесин край» 

«Що робити з дозволами на 

спецводокористування під час війни?», 

провідний інженер з використання ВР  

Новоград-Волинської дільниці   

З. Марчук 

6 БУВР Прип’яті 02.06.2022 

№ 21 

Незалежна 

інформаційно-

громадська газета 

«Час плюс» 

«5 червня -   День працівників водного 

господарства» , провідний інженер з 

використання ВР  Новоград-Волинської 

дільниці  В.Крилова 

7 БУВР Прип’яті 03.06.2022 

№ 18 

Газета 

«Вісті» 

Привітання з нагоди працівника 

водогосподарської галузі, 

начальник Пулинської дільниці  

В. Кучер 

8 БУВР Прип’яті 
03.06.2022  

№ 19 (16398) 

Газета "Земля 

Бердичівська" 

"З Днем працівників водного 

господарства",начальник Бердичівської 

дільниці В. Наумчук 

 

 

 

 

Участь у пресконференціях, нарадах                                                                                                                          
 

Кіль-

кість 

Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

 

Дата  Назва  

теми 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

Начальники 

дільниць 

01.06.2022 Виробнича нарада з начальниками дільниць щодо  

 сталого функціонування водогосподарського 

комплексу у 2022 році  де розглянуті питання: 

- виконання господарських функцій по наданню 

платних послуг;   

- робота машин і механізмів; 

- робота меліоративних систем у вегетаційний 

період; 

- виконання заходів з техніки безпеки, охорони 

праці та пожежної безпеки; 

- нагородження працівників дільниць відзнаками до 

Дня працівників водного господарства та ряд інших 

питань 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

02.06.2022 Проведення  заходів до Дня працівників водного 

господарства на базі БУВР Прип’яті 

https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/1.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/1.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/1.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/1.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/2.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/2.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/3.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/3.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/4.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/4.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/4.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/4.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/4.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/5.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/5.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/5.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/5.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/5.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/6.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/6.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/6.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/6.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/7.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/7.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/7.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/7.jpg
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/8.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/8.pdf
https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/06/8.pdf


 

 

 

В. Азима; 

Колектив 

управління 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Колектив 

управління 

03.06.2022 Нарада на базі Бердичівської дільниці щодо 

виконання основних виробничих  завдань 

водогосподарсько-меліоративного комплексу 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

 

08.06.2022 Участь у засіданні  обласної комісії обласної ТЕБ 

та НС «Про затвердження заходів щодо підготовки 

населених пунктів та об’єктів області до 

функціонування під час весняно-літнього 

пожежонебезпечного періоду 2022 року» 

5 

 

БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

 

16.06.2022 Участь у позачерговому  засіданні  обласної комісії 

обласної ТЕБ та НС «Про демонтаж об’єктів які 

пошкоджені (зруйновані) внаслідок збройної 

агресії РФ та стали не придатними для 

використання» 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

Технічної 

 ради 

06.06.2022 

13.06.2022 

20.06.2022 

27.06.2022 

 

Засідання технічної ради щодо розгляду документів 

дозвільного характеру 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Фахівці 

управління 

29.06.2022 Онлайн-нарада Держводагентства України щодо 

Розгляду пропозицій до переліку об’єктів плану 

заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2022 рік 

8 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Члени 

Басейнової ради; 

Запрошені 

30.06.2022 Онлайн-засідання  Басейнової ради річки Прип’ять: 

1.Про стан виконання заходів щодо підготовки та 

безаварійного пропуску повені та дощових 

паводків у басейні річки Прип’ять в 2022 році 

2. Визначення референційних умов та розробка 

типоспецифічних класифікацій для визначення 

екологічного стану масивів поверхневих вод 

суббасейну річки Прип’ять, як елемент структури 

ПУРБ у частині загальної характеристики 

поверхневих та підземних вод 

3. Представлення проєкту Методичних 

рекомендацій щодо встановлення екологічних 

цілей та розробки програми заходів Плану 

управління річковим басейном 

4. Представлення результатів роботи з визначення 

масивів підземних вод по району басейну річки 

Дніпро (суббасейн річки Прип’ять) 

9 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

А.Дяченко 

 

22.06.2022 Виробнича нарада  зі спеціалістами і Новоград-

Волинської дільниці з питань  виконання ремонтно-

доглядових робіт на міжгосподарській 

меліоративній мережі та ряд інших 

10 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О. Микитин 

24.06.2022 Засідання  комісії з питань розпорядження землями 

державної власності несільськогосподарського 

призначення  

11 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук 

Колектив 

дільниці 

03.06.2022 Проведення екологічної акції до  Всесвітнього дня 

охорони навколишнього середовища.  

Прибрано  від сміття береги  річок Вирва та 

Дубовець та водоохоронну зону Карабачинського 

водосховища 



 

 

 

12 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці 

П.Іщук 

 

20-21.06. 

2022 

Взаємодія з Радомишльською, Вишевицькою, 

Городоцькою, Потіївською та Брусилівською 

територіальними громадами по питанню надання 

пропозицій для формування Програми заходів 

спрямованих на вирішення головних водно-

екологічних проблем територіальних громад 

13 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

К.Майгун 

20-21.06. 

2022 

Взаємодія з Овруцькою, Словечанською, 

Гладковецькою та Народицькою 

територіальними громадами по питанню надання 

пропозицій для формування Програми заходів 

спрямованих на вирішення головних водно-

екологічних проблем територіальних громад 

14 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік  

Л.Польська 

20.06.2022 Взаємодія з Коростишівською, Старосілецькою, 

Харитонівською територіальними громадами по 

питанню надання пропозицій для формування 

Програми заходів спрямованих на вирішення 

головних водно-екологічних проблем 

територіальних громад 

15 БУВР Прип’яті Інженер-

гідротехнік  

Б.Штуль 

21.06.2022 Взаємодія з Малинською, Чоповицькою 

територіальними громадами по питанню надання 

пропозицій для формування Програми заходів 

спрямованих на вирішення головних водно-

екологічних проблем територіальних громад 

16 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

П.Іщук 

 1.06.2022 Участь у комісійному обстеженні водойми  у 

 с. Потіївка на території Потіївської ТГ з метою 

виконання робіт по ремонту гідроспоруди 

17 БУВР Прип’яті Колектив 

Радомишльської 

дільниці 

24.06.2022 Проведення екологічної акції до «Чистих джерел». 

Упорядковано  джерело у м.Коростишів в поймі  

р. Тетерів  

18 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

Новоград -

Волинської 

дільниці 

С.Руднєв 

01.06.202 Участь в онлайн-засіданні комісії з питань ТЕБ та 

НС Новоград-Волинської РДА: 

1.Про стан протипожежного захисту природних 

екосистем району та запобігання виникненню 

пожеж у літній пожежонебезпечний період; 

2.Про запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах у літній період 

19 БУВР Прип’яті Фахівці 

Новоград -

Волинської 

дільниці 

03.06.2022   Еко-просвітницькі заходи. В рамках відзначення 

Всесвітнього дня охорони навколишнього 

природного середовища  проведено урок серед 

учнів 8 класу Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. щодо  

сучасних екологічних  проблем у світі. Закликано  

учнів до  дбайливого екологічного ставлення до 

навколишнього природнього  середовища  з метою 

подальшого  збереження природних скарбів для 

майбутніх поколінь 

20 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв , 

працівники 

дільниці 

10.06.2022  Проведення екологічної акції до «Чистих джерел». 

Упорядкована криничка у с.Івашківка на території 

Стриївської ТГ 

21 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

Новоград -

Волинської 

дільниці 

С.Руднєв 

15.06.2022 Робоча зустріч з головою Новоград-Волинської 

РДА з питань оренди водних об’єктів на території 

Новоград-Волинського району 

22 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв, 

пров. інженер з 

ВВР 

З. Марчук 

20.06.2022 

29.06.2022 

 Взаємодія з органами місцевого самоврядування 

Баранівської, Новоград-Волинської, Піщівської, 

Брониківської, Стриївської, Ярунської, Дубрівської, 

Довбишської, Городницької територіальних громад  

Новоград-Волинського району щодо заходів 

спрямованих на вирішення головних водно-

екологічних проблем ТГ 



 

 

 

23 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

В. Кучер., 

Провідний 

інженер-

гідротехнік 

П. Мельничук 

17.06.2022  Вазаємодія з  органами місцевого 

самоврядування Пулинської, Романівської СР, 

Курненською та Миропільською ТГ щодо 

формування програми заходів спрямованих на 

вирішення визначених головних водно-екологічних 

проблем  на території територіальних громад  

24 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

08.06.2022 Участь у засіданні виконавчого комітету  

Краснопільської ТГ Бердичівського району  щодо 

прийняття на баланс громади без господарських 

гідротехнічних споруд 

25 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

16.06.2022 Участь у засіданні комісії з ЕБ та НС Чуднівської 

міської ради щодо забезпечення життєдіяльності 

громади у період військового стану 

26 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

гідротехнік 

Н.Іщук 

09.06.2022 Участь у комісії рекультивованих земель 

Житомирської районної військової адміністрації 

щодо  обстеження земельної ділянки площею 

0,4736 га  з метою  подальшої  зміни цільового 

призначення та припинення права постійного 

користування даною ділянкою АТ «Об’єднана 

гірничо-хімічна компанія» і передачі її на баланс  

Новоборівській селищній раді 

27 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці 

В. Наумчук; 

Колектив 

Бердичівської 

дільниці 

05.06.2022 Проведення екологічної акції до Всесвітнього дня 

охорони навколишнього середовища. Прибрано від 

сміття прибережну захисну  смугу р. Гнилоп'ять 

28 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці 

В. Наумчук 

30.06.2022 Участь у комісії з питань ТЕБ та НС Семенівської 

ОТГ щодо обстеження торфовищ  

29 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

 дільниці 

З.Шиш 

13.06.2022 

 

 

 

 

Засідання комісії з питань ТЕБ та НС Олевської 

міської ради «Про затвердження заходів щодо 

підготовки населених пунктів та об’єктів громади 

до функціонування під час весняно-літнього 

пожежонебезпечного періоду 2022 року 

30 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

 дільниці 

З.Шиш 

14.06.2022 

 

 

 

 

Засідання виконкому  Білокоровицької 

територіальної громади щодо підготовки та 

обладнання об’єктів інфраструктури для 

переселенців 

 


