
 

 

 

    

Додаток 1 

РЕЄСТР 

публікацій у засобах масової інформації 
 

№ 

з/п 

Найменування 

організації 

Дата 

публікацій 

 

Найменування 

Назва ЗМІ Назва статті,  ПІБ автора, виступаючого 

1 БУВР Прип’яті 25.08.2022 

№ 34 

Новоград-

Волинська 

міськрайонна газета 

«Лесин край» 

«Результати лабораторних досліджень 

річок Случ та Смолка», за участю 

фахівців Новоград-Волинської дільниці 

 

 

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 

01.08.2022 Участь у черговому засіданні обласної комісії з 

питань ТЕБ та НС про стан забезпечення населення 

якісною та безпечною для здоров’я питною водою 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

Технічної 

 ради 

01.08.2022 

08.08.2022 

15.08.2022 

22.08.2022 

29.08.2022 

Засідання технічної ради щодо розгляду документів 

дозвільного характеру. Загалом розглянуто 22 

питання. 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

начальники 

дільниць 

02.08.2022 Виробнича нарада  щодо ефективного управління 

водними ресурсами, виконання ремонтно-

доглядових робіт, виконання плану надходжень від 

надання платних послуг,  виконання договорів із 

землекористувачами на проведення подвійного 

регулювання водно-повітряного режиму 

меліорованих сільськогосподарських угідь, 

підготовка до опалювального сезону,  охорона 

праці та пожежна безпека та ряд інших питань 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

фахівці 

управління 

04.08.2022 Онлайн нарада Держводагентства України з  

обговорення проектів з ревіталізації та 

ренатуралізації водотоків 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

09.08.2022 Виробнича нарада на базі Радомишльської дільниці 

щодо проведення  ремонту дамби Карабачинського 

водосховища на р. Здвиж Брусилівської зони 

обслуговування; виконання  планових завдань ; 

готовність до опалювального сезону та інше 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

фахівці 

управління  

26.08.2022 Участь в онлайн – навчанні щодо підготовки 

Розділу 7 ПУРБ «Огляд виконання програм або 

заходів, включаючи шляхи досягнення визначених 

цілей» 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

фахівці відділу 

ВВК та МВ 

31.08.2022 Онлайн зустріч щодо розроблення та тестування 

нової інформаційної системи «Е-Моніторинг» 

8 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

02.08.2022 Участь у черговому засіданні комісії з питань ТЕБ 

та НС Житомирської РДА про стан забезпечення 
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управління  

А.Дяченко 

населення якісною та безпечною для здоров’я 

питною водою 

9 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О. Микитин 

 

19.08.2022 Участь у засіданні Міжвідомчої комісії щодо 

коригування режимів роботи водосховищ 

комплексного призначення та водогосподарських 

систем річки Рось суббасейну середнього Дніпра на 

весняно-літній період 2022 року 

10 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

О. Микитин 

12.08.2022 Участь у засіданні обласної комісії з питань 

розпорядження землями державної власності 

несільськогосподарського призначення  

 

11 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв, 

працівники 

дільниці 

12.08.2022 Проведення екологічної акції до «Чистих джерел». 

Упорядкована криничка у с.Радулини на території 

Дубрівської ТГ 

12 БУВР Прип’яті Пров. інженер з 

ВВР 

З. Марчук 

01.08.2022 

10.08.2022 

Взаємодія з комунальними підприємствами, які 

надають послуги з водопостачання та 

водовідведення та промисловими підприємствами, 

які здійснюють скиди зворотних (стічних) вод у 

поверхневі водні об’єкти Новоград-Волинського 

району з метою формування програми заходів 

спрямованих на вирішення визначених головних 

водно-екологічних проблем 

13 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв 

16.08.2022 Нарада в Новоград-Волинській міській раді  по 

питанню приведення в належний стан 

паспортизованих сміттєзвалищ  на території  

Новоград-Волинської ТГ 

14 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв, 

пров. інженер з 

ВВР 

З. Марчук 

17.08.2022 Нарада в Новоград-Волинській міській раді щодо  

результатів роботи робочої групи з обстеження 

річок  Случ та Смолка, фактів   виявлення джерел 

забруднення, проведення  лабораторних досліджень  

якості поверхневої води    

15 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

П.Іщук 

10.08.2022 Нарада в Брусилівській ТГ по питанню  

поточного ремонту дамби Карабачинського 

водосховища на р. Здвиж 

16 БУВР Прип’яті Інженер-

гідротехнік 

Б.Штуль 

12.08.2022 Участь у засіданні комісії з питань ТЕБ та НС 

Малинської ТГ щодо стану гідротехнічної 

споруди Малинського водосховища на р. Ірша 

17 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

П.Іщук; 

колектив 

дільниці 

15.08.2022 Проведення екологічної акції до «Чистих джерел». 

Упорядковано  джерело в поймі р. Шлямарка   

 с. Морогівка Потіївська ТГ 

18 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці                   

З. Шиш 

26.08.2022 

 

 

 

Засідання  виконавчого комітету Білокоровицької 

с/ради щодо обсягів зарегульованої води на  

водогосподарських системах для попередження 

пожеж на торфовищах 

19 БУВР Прип’яті Механік 

Олевської  

дільниці                   

(депутат) 

Я.Савенок 

29.08.2022 

 

 

 

Засідання  бюджетної комісії Олевської МР по 

питанню внесення змін до Програми з охорони 

навколишнього природного середовища  

 

20 БУВР Прип’яті Механік 

Олевської 

 дільниці                   

(депутат) 

Я.Савенок 

30.08.2022 

 

  

 

 

Участь у засіданні сесії Білокоровицької сільської 

ради. Розгляд питань фінансово-господарської 

діяльності територіальної громади 

21 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

16.08.2022 Нарада у Вільшанській територіальній громаді: 

1. Щодо зарегульованої води на 



 

 

 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

меліоративних каналах з метою попередження 

пожеж 

2. Результати обстеження гідротехнічної 

споруди на ставу у с. Мала Волиця Житомирського 

району  

22 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці 

В. Наумчук 

15.08.2022 Залучення до розгляду кримінального провадження 

Попільнянського відділу Коростишівської 

окружної прокуратури  щодо самовільного 

використання прибережної захисної смуги  

р. Кам’янка, притоки р. Рось  на території 

Андрушківської ТГ  

23 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

В. Кучер 

 

03.08.2022 Взаємодія з КБП «Пулинський водоканал» щодо 

виконання господарських функцій по 

упорядкуванню сміттєзвалища на території 

Пулинської селищної ради 

24 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

П. Мельничук, 

провідний 

інженер з ВВР 

О. Роговий, 

механік дільниці 

В. Мельник 

26.08.2022 Взаємодія із орендарем водойми у  с. Старочуднів-

ська-Гута з питань  надання послуг по 

упорядкуванні  водойми 

 

М.Шкльода  (0412) 41 22 39 


