
 

 

 

    

 

 
 

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 29.09.2022 

№ 39 

Новоград-

Волинська 

міськрайонна газета 

«Лесин край» 

«Міжнародний день чистих берегів-

2022», провідний інженер з ВВР 

Новоград-Волинської дільниці 

З.Марчук 

2 БУВР Прип’яті 16.09.2022 

№ 21 

Газета 

«Овруцький голос» 

«Ні! сміттю у водоймах», провідний 

інженер -гідротехнік Радомишльської 

дільниці К. Майгун 

3 БУВР Прип’яті 16.09.2022 

№ 21 

Газета 

«Овруцький голос» 

«Всесвітній день річок» , інженер-

гідротехнік Радомишльської дільниці   

Г. Намонюк 

4 БУВР Прип’яті 23.09.2022 Громадсько-

політична газета 

Олевщини  

«Зорі над Убортю» 

«Олевщина в роки незалежності»  

(1991-2022 р) 

 

 

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 

07.09.2022 Виробнича нарада  щодо ефективного управління 

водними ресурсами, виконання ремонтно-

доглядових робіт, підготовка до опалювального 

сезону, виконання плану надходжень від надання 

платних послуг,   охорона праці та пожежна 

безпека та ряд інших питань 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

Технічної 

 ради 

05.09.2022 

12.09.2022 

19.09.2022 

26.09.2022 

 

Засідання технічної ради щодо розгляду документів 

дозвільного характеру. Загалом розглянуто 21 

питання. 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

08.09.2022 Участь у засіданні Басейнової ради середнього 

Дніпра щодо реформування водогосподарської 

галузі відповідно розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12 серпня 2022 р 714-р «Про 

передачу цілісних майнових комплексів державних 

підприємств, установ та організацій до сфери 

управління Державного агентства меліорації та 

рибного господарства» 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Колектив 

управління 

17.09.2022  Під гаслом «Нехай небо буде мирним, а Україна 

чистою!»  працівники БУВР Прип’яті 

долучились до екологічної акції «Міжнародний 

день чистих берегів».  

   Спільними зусиллями колективу управління, 

небайдужими громадянами, місцевими громадами  

зібрано близько  165 мішків побутового сміття  з 20 

кілометрів берегової лінії річок, водойм та каналів  

Житомирщини       
5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

28.09.2022 Участь в Меліоративному форумі  Програми АГРО 

«Комплексна реформа в секторі гідротехнічної 

меліорації України»  

https://buvrzt.gov.ua/img/zmi/2022/09/1.jpg
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6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

 

27-

28.09.2022 

Спільні штабні тренування «Дії органів управління 

та сил територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту області, їх районних, 

міських ланок щодо запобігання, реагування та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій осінньо-

зимового періоду в умовах воєнного стану» 

7 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління 

О. Микитин 

23.09.2022 Участь у засіданні обласної комісії з питань 

розпорядження землями державної власності 

несільськогосподарського призначення  

8 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

А.Дяченко 

29.09.2022 Участь у черговому засіданні комісії з питань ТЕБ 

та НС Житомирської РДА  щодо підготовки 

структурних підрозділів райдержадміністрації, 

органів місцевого самоврядування району до дій в 

осінньо-зимовий період 2022/2023 року та 

затвердження Плану заходів управлінь, відділів, 

секторів райдержадміністрації, міських, селищних, 

сільських рад,підприємств, організацій та установ, 

що здійснюють свою діяльність на території району 

щодо попередження виникнення надзвичайних 

ситуацій на об’єктах життєзабезпечення населення 

та комунікаціях внаслідок несприятливих погодних   

умов осінньо-зимового періоду 2022-2023 років на 

території Житомирського району 

9 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління 

О. Микитин 

29.09.2022 Нарада у с. Кодня  щодо надання роз’яснень  про 

порядок надання в оренду водних об’єктів на 

території Станишівської ТГ 

10 БУВР Прип’яті Начальник 

відділу ВО та БВ 

О.Гоша 

04-

14.09.2022 

Участь у навчальному турі для спеціалістів 

водогосподарської галузі України у рамках 

семінару «Управління водними ресурсами» , 

Держава Ізраїль 

11 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв; 

пров. інженер з 

ВВР 

З.Марчук  

02.09.2022 Нарада в Новоград-Волинській міській раді щодо  

розроблення Комплексного плану просторового 

розвитку території Новоград-Волинської міської 

територіальної громади 

12 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

Новоград-

Волинської 

дільниці 

С.Руднєв; 

колектив  

дільниці 

17.09.2022 Організація і проведення екоівенту до 

«Міжнародного дня чистих берегів». Учасниками 

акції очищено від побутового сміття 6,0 км берегів 

річок Случ, Смолка, Церем у межах м. Новоград-

Волинський, м. Баранівка, с. Пилиповичі. 

 Всього зібрано і утилізовано 42 мішки сміття. 

13 БУВР Прип’яті Пров. інженер з 

ВВР 

З.Марчук  

23.09.2022 Засідання Новоград-Волинської міської комісії з 

питань ТЕБ та НС щодо стану захворюваності на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусною інфекцією на території 

Новоград-Волинської міської територіальної 

громади 

14 БУВР Прип’яті Пров. інженер з 

ВВР 

З.Марчук; 

пров. інженер 

гідротехнік 

В.Крилова 

28.09.2022 Онлайн-засідання комісії з питань ТЕБ та НС 

Новоград-Волинської РДА: 

-про стан забезпечення населення якісною та 

безпечною для здоров’я питною водою; 

- про організацію і забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення району; 

-про підготовку та реагування на можливі 

радіаційні аварії 

15 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв; 

29.09.2022 Проведення екологічної акції до «Чистих джерел». 

Упорядкована криничка у с. Хижівка на території 

Дубрівської ТГ 



 

 

 

працівники 

дільниці 

16 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Л.Польська 

02.09.2022 Участь у черговому засіданні комісії ТЕБ та НС 

Коростишівської міської ради по питанню стану 

забезпечення населення Коростишівської 

територіальної громади якісною та безпечною для 

здоров’я питною водою 

17 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

П.Іщук; 

Колектив 

Радомишльської 

дільниці 

15.09.2022

16.09.2022 

  Проведення  екоівентів до «Міжнародного дня 

чистих берегів» та розчищено від сміття, спільно з 

небайдужими мешканцями міста Радомишль,  річку  

Мика притоку р. Тетерів у межах м. Радомишль та 

р. Тетерів м. Коростишів, річку Норинь у м. Овруч, 

р.Ірша в районі Малинського водосховища  та 

водоохоронну зону  Карабачинського водосховища, 

що  на річці Здвиж. Прибрано від сміття 7,2 км 

берегової лінії річок, водойм та каналів та зібрано 

62 мішки побутового сміття - 5 акцій.  

18 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

П.Іщук; 

Колектив 

Радомишльської 

дільниці 

27-28.09. 

2022 

Участь у проведенні спільного штабного 

тренування за темою «Дії органів управління та сил 

територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту області, її районних, 

міських ланок щодо запобігання, реагування та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій осінньо-

зимового періоду в умовах воєнного стану» на 

території Коростишівської ТГ 

19 БУВР Прип’яті Начальник 

Пулинської 

дільниці 

В. Кучер 

Колектив 

дільниці 

14.09.2022  Проведення акції до «Міжнародного  дня чистих 

берегів». Прибрано від побутового сміття 2,0 км 

берегів річки Тня поблизу населеного пункту 

Молодіжне на території  Курненської 

територіальної громади 

20 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці  

В. Наумчук; 

колектив 

дільниці 

17.09.2022 Проведення екологічних акцій до Міжнародного 

дня чистих берегів із залученням  небайдужих 

громадян. Учасниками акції було  зібрано 34 мішки 

побутового сміття із  2,5 км  берегів річок 

Гнилоп'ять у межах м. Бердичів та р. Гуйва у межах 

м. Андрушівка 

21 БУВР Прип’яті Начальник  

Олевської  

дільниці                   

З. Шиш 

09.09.2022 

23.09.2022 

 

 

Участь у засіданні виконавчого комітету 

Білокоровицької с/ради щодо внесення змін до  

місцевого бюджету, про виділення земельних 

ділянок жителям громади 

22 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці                   

З. Шиш; 

працівники 

дільниці 

17.09.2022 Проведення екологічних акцій, прибрано від 

сміття береги річки Уборть у м. Олевськ та смт. 

Ємільчине , Малодивлинського кар’єру та 

Стовпинського ставка, зібрано та утилізовано  23 

мішки сміття 

23 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Житомирської 

дільниці  

Н.Іщук 

17.09.2022 Спільно з найактивнішими членами Молодіжної 

ради Хорошівської, мешканцями  Іршанської, 

Новоборівської  селищних рад та Добринського 

старостинського округу проведені акції. 

Учасниками заходу зібрано кілька десятків 

кубічних метрів сміття та ліквідовані стихійні 

сміттєзвалища на берегах річок Ірша, 

Тростяниця у селах Небіж та Фосня,  очищено   

прибережну зону  навколо  водойми біля 

стадіону у м. Хорошів 

24 БУВР Прип’яті Пров. інженер 

гідротехнік 

Коростенської 

ЗО А.Шуляренко 

16.09.2022 Організовано та проведено акцію до 

Міжнародного дня чистих берегів, прибрано від 

сміття узбіччя річки Уж у межах м. Коростень 

 

М.Шкльода (0412) 41 22 39 


