
 

 

 

Додаток 1 

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 15.07.2022 

№ 18 

«Зоря Полісся» «З турботою про людство», провідний 

інженер -гідротехнік Радомишльської 

дільниці Т.Кошка 

2 БУВР Прип’яті 01.07.2022 Газета «РВ» «Чистота водних об’єктів залежить від 

нас», провідний інженер-гідротехнік 

Пулинської дільниці П. Мельничук  

3 БУВР Прип’яті 28.07.2022 

№ 29 

Незалежна 

інформаційно-

громадська газета 

«Час плюс» 

«Як зменшити використання води: 

декілька простих порад», провідний 

інженер з ВВР Новоград-Волинської 

дільниці З.Марчук 

4 БУВР Прип’яті 15.07.2022 

№ 23 

Громадсько-

політична газета 

Олевщини 

 «Зорі над Убортю» 

«Про посилення протипожежного 

захисту водогосподарських об’єктів», 

провідний інженер гідротехнік 

 А. Савчук  

 

 

Додаток 2 

 

Участь у пресконференціях, нарадах                                                                                                                          
 

Кіль-

кість 

Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

 

Дата  Назва  

теми 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Начальник 

відділу водних 

відносин та 

басейнової 

взаємодії 

О.Гоша 

01.07.2022 Участь у zoom-конференції Центру підвищення 

кваліфікації працівників водного господарства та 

громадської спілки «Всесвітній фонд природи 

України» ІІІ зустрічі робочої групи щодо 

впровадження природоорієнтовних рішень до 

водної політики за темою «Природоорієнтовні 

рішення і військові дії: можливість запровадження 

у військовий час та використання для подолання 

наслідків» 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

Технічної 

 ради 

04.07.2022 

11.07.2022 

18.07.2022 

25.07.2022 

 

Засідання технічної ради щодо розгляду документів 

дозвільного характеру 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

Начальники 

дільниць 

06.07.2022 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 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

 

08.07.2022 Участь у онлайн-засіданні Басейнової ради 

середнього Дніпра, де розглянуті питання: 

-   ревіталізації малих річок в басейні середнього 

Дніпра; 

 - Методичні рекомендації із встановлення 
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екологічних цілей та розробки програми заходів 

Плану управління річковим басейном;  

 -результати роботи з визначення масивів 

підземних вод по суббасейну середнього Дніпра 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

колектив 

дільниці 

19.07.2022 Нарада на базі Радомишльської дільниці з 

виконання доручення ДВА щодо надання 

пропозицій для формування Програми заходів 

спрямованих на вирішення головних водно-

екологічних проблем територіальних громад зони 

діяльності дільниці. Крім того обговорено питання  

виконання  завдань щодо досягнення 

результативних показників бюджетної програми 

2707050 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

21.07.2022 Онлайн нарада Держводагентства України з  

міжнародного співробітництва з питань управління 

водними ресурсами 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

начальники 

дільниць; 

фахівці водного 

сектору 

22.07.2022 Онлайн-навчання БУВР Прип’яті з підготовки 

плану управління річковим басейном та окремого 

його розділу  «Розробка програми заходів у рамках 

воєнного та відбудованого періодів» 

 

8 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

колектив 

дільниці 

28.07.2022 Нарада на базі Пулинської дільниці щодо 

виконання господарських функцій по наданню 

платних послуг; взаємодія з територіальними 

громадами та водокористувачами  зони діяльності  

дільниці з підготовки Програми заходів 

спрямованих на вирішення головних водно-

екологічних проблем; дотримання правил 

пожежної безпеки та інше 

9 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О. Микитин; 

Начальник 

відділу ВВК та 

МВ М.Шкльода 

13-

14.07.2022 

Держводагентство України. Участь у дводенному 

тренінгу з питань підготовки Планів управління 

річковими басейнами 

10 БУВР Прип’яті Пров. інженер з 

ВВР 

З. Марчук 

07.07.2022  Еко-просвітницькі заходи. В рамках відзначення 

дня Дніпра проведено урок з учнівською молоддю. 

Закликано  учнів до  дбайливого екологічного 

ставлення до річок, водойм  з метою подальшого  

збереження для майбутніх поколінь  

11 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв, 

працівники 

дільниці 

13.07.2022 Проведення екологічної акції до «Чистих джерел». 

Упорядкована криничка у с.Великий Молодьків на 

території Новоград-Волинської ТГ 

12 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

20.07.2022 Участь у засіданні Новоград-Волинської  комісії з 

питань ТЕБ та НС про стан і використання 

захисних споруд цивільного захисту з метою 

укриття населення під час сигналу «Повітряна 

тривога» 

13 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв, 

пров. інженер з 

ВВР 

З.Марчук 

28.07.2022 Участь в комісійному обстеженню річок Случ та 

Смолка у межах м. Новограда – Волинського у  

складі  робочої групи Новоград-Волинської міської 

ради на предмет вивчення джерел забруднення з 

проведенням лабораторних досліджень якості 

поверхневих вод  

14 БУВР Прип’яті Інженер-

гідротехнік  

Б.Штуль 

05.07.2022 Участь у засіданні комісії ТЕБ та НС Малинської 

ТГ по питанню  запобігання пожеж в 

екосистемах громади 



 

 

 

15 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік  

Л.Польська 

05.07.2022 Участь у засіданні комісії ТЕБ та НС 

Коростишівської ТГ  щодо забезпечення 

протипожежного захисту   населених пунктів та 

об’єктів  громади під час  пожежонебезпечного 

періоду 2022 року 

16 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

П.Іщук 

12.07.2022 Робоча зустріч з заступником голови Малинської 

ТГ по питанню безгосподарських гідротехнічних 

споруд на водоймах територіальної громади 

17 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік  

К.Майгун 

 2.07.2022 Нарада в Овруцький ТГ по питанню ремонту 

гідротехнічних споруд на р. Норинь на території 

громади 

18 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

П.Іщук; 

Колектив 

дільниці 

25.07.2022 Проведення екологічної акції до «Чистих джерел». 

Упорядковано  джерело в поймі р. Возня   

в с. Ворсівка на території Малинська ТГ 

19 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

05.07.2022 Участь у засіданні комісії з ЕБ та НС Чуднівської 

міської ради щодо готовності шкільних і 

дошкільних закладів до роботи у новому 

навчальному році 

20 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці 

 В. Наумчук 

Провідний 

інженер з ВВР  

Т. Пешкіна 

20.07.2022 Вазаємодія з міськими, селищними та сільськими 

територіальними громадами щодо формування 

програми заходів спрямованих на вирішення 

визначених головних водно-екологічних проблем  

на території територіальних громад  

21 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

 дільниці 

З.Шиш 

07.07.2022 

 

 

 

Засідання 22-ої сесії  Олевської міської ради  щодо   

 вирішення питання капітального ремонту мосту  

через річку Уборть 

22 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

 дільниці 

З.Шиш 

14.07.2022 Нарада в  Олевській ТГ  по питанню надання 

пропозицій для формування програми заходів, 

спрямованих на вирішення головних водно-

екологічних  проблем 

23 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

 дільниці 

З.Шиш 

20.07.2022  

 

 

 

Участь у засіданні виконавчого комітету 

Білокоровицької с/ради з питань надання  допомоги 

згідно звернень внутрішньо переміщеним особам, 

виділення коштів для проведення ямкового 

ремонту вулиць громади 

 

М.Шкльода  (0412) 41 22 39 


