
 

 

 

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 07.10.2022  

 

Газета  

"Земля 

Бердичівська" 

№ 37 (16416) 

"Підготовка до зими водогосподарсько-

меліоративного комплексу 2022-2023 

років", провідний інженер-гідротехнік 

І. Борисюк 

 

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; 

начальники 

дільниць 

04.10.2022 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 

03.10.2022 

10.10.2022 

17.10.2022 

24.10.2022 

31.10.2022 

 

Засідання технічної ради щодо розгляду документів 

дозвільного характеру. Загалом розглянуто 26 

питань. 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

12.10.2022 Участь у семінарі, який проводив Світовий банк 

«Міжнародний досвід оцінки державних інвестицій 

проектів з урахуванням аспектів зміни клімату» 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

19.10.2022 Онлайн нарада Дерводагентства  «Про стан 

підготовки Планів управління річковими 

басейнами» 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

20.10.2022 Участь  Міжнародній  онлайн  науково-практичній 

конференції Національного наукового центру 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н.Соколовського  «Сучасний стан грунтового 

покриву України в умовах збройної агресії 

російської федерації» 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

начальники 

дільниць 

25.10.2022 Виробнича нарада Басейнового управління водних 

ресурсів річки Прип’ять:  

1. Підведення підсумків роботи водогосподарсько-

меліоративного комплексу за січень-вересень 2022 

року;  

2. Аналіз виконання ремонтно-доглядових робіт 

ремонтувальниками русловими в розрізі дільниць 

та зон обслуговування; 

3. Щодо готовності роботи водогосподарського 

комплексу в осінньо-зимовий період 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Начальники 

відділів 

27- 

28.10.2022 

Навчання щодо запровадження системи 

електронного документообігу «АСКОД» 

8 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

Новоград-

Волинської 

14.10.2022 Проведення навчання та інструктажів для  

працівників  дільниці, які будуть виконувати 

роботи при обслуговуванні паливних котлів  з 
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дільниці 

С.Руднєв 

метою безпечного виконання робіт при опаленні 

приміщень та дотримання правил  пожежної 

безпеки 

 

 

9 БУВР Прип’яті Пров. інженер з 

ВВР 

З.Марчук 

18.10.2022 Екологічні заходи.  Проведено онлайн-урок  серед  

учнів 3 класу Гімназії № 10 Новоград-Волинської 

міської ради на тему: «Де на землі міститься 

солона, а де прісна вода? Значення води в природі 

та житті людини » 

10 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

Новоград-

Волинської 

дільниці 

С.Руднєв; 

працівники 

дільниці 

21.10.2022 Проведено екологічні заходи по упорядкуванню 

територій баз дільниці та прилеглих до них 

територій в належний санітарний стан 

11 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

П.Іщук 

26.10.2022 Участь у  позачерговому засіданні комісії ТЕБ та 

НС Радомишльської міської ради по питанню  

захисту населення при виникненні радіаційної 

загрози в умовах воєнного стану 

12 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Л.Польська 

14.10.2022 Участь у  позачерговому засіданні комісії ТЕБ та 

НС Коростишівської міської ради по питанню  

забезпечення укриття населення у фонді захисних 

споруд цивільного захисту в умовах воєнного стану 

13 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік  

К.Майгун 

14.10.2022 Участь у  позачерговому засіданні комісії ТЕБ та 

НС Овруцької міської ради по питанню  стану 

потенційно-небезпечних водних об’єктів на 

території Овруцької ТГ 

14 БУВР Прип’яті Інженер-

гідротехнік  

Б.Штуль 

18.10.2022 Участь у  позачерговому засіданні комісії ТЕБ та 

НС Малинської міської ради по питанню стану 

потенційно-небезпечних водних об’єктів на 

території  Малинської ТГ 

15 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Л.Польська 

24.10.2022 Участь у  позачерговому засіданні комісії ТЕБ та 

НС Коростишівської міської ради по питанню  

захисту населення при виникненні радіаційної 

загрози в умовах воєнного стану 

16 БУВР Прип’яті Начальник 

Пулинської 

дільниці 

В. Кучер 

 

03.10.2022 

20.10.2022   

Нарада з керівниками підприємств, установ, 

організацій Пулинської ТГ щодо ключових 

напрямів функціонування громади у військовій, 

медичній, податковій, житлово-комунальній 

сферах, у галузі лісового господарства, соціального 

захисту та надзвичайних ситуацій. Крім того 

розглянуто ряд проблемних питань у забезпеченні 

життєдіяльності громади 

17 БУВР Прип’яті Начальник 

Пулинської 

дільниці 

В. Кучер 

провідний 

інженер з ВВР 

О. Роговий, 

провідний 

інженер-

гідротехнік 

П. Мельничук 

21.10.2022  Взаємодія з 26 та 27 державними пожежно-

рятувальними частинами 1 державного пожежно-

рятувального загону з метою запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх 

наслідків та організації узгодженого реагування на 

надзвичайні ситуації та події, які пов’язані з 

аваріями, катастрофами, стихійним лихом на 

водогосподарських об’єктах 

18 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці  

В. Наумчук 

21.10.2022 Участь в комісії з питань ТЕБ та НС Волицької 

ОТГ щодо обстеження ставка площею 21,01 га за 

межами с. Івниця Житомирського району 



 

 

 

19 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

гідротехнік 

Н.Іщук 

27.10.2022 Участь у комісії рекультивованих земель 

Житомирської районної військової адміністрації 

щодо  обстеження земельної ділянки з метою  

подальшої  зміни цільового призначення та 

припинення права постійного користування даною 

ділянкою АТ «Об’єднана гірничо-хімічна 

компанія» і передачі її на баланс  Іршанській 

територіальній громаді 

20 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

05.10.2022 Участь у комісії щодо обстеження гідротехнічної 

споруди на орендованій водоймі  площею 32,0 га на 

р. Тетерів  у с. Карпівці  

21 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

18.10.2022 Участь у комісії щодо обстеження  потенційно 

небезпечних об’єктів у м. Чуднів Чуднівської ТГ   

22 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

18.10.2022 Участь у комісії щодо обстеження  потенційно 

небезпечних об’єктів у с. Іванопіль на території  

Краснопільської  ТГ   

23 БУВР Прип’яті Начальник  

Олевської  

дільниці                   

З. Шиш 

11.10.2022 Участь у засіданні виконавчого комітету 

Білокоровицької с/ради щодо внесення змін до  

місцевого бюджету та надання матеріальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям 

24 БУВР Прип’яті Начальник  

Олевської  

дільниці                   

З. Шиш 

27.10.2022 Участь у засіданні виконавчого комітету 

Білокоровицької с/ради про внесення змін до 

кошторису громади 

 

М.Шкльода (0412) 41 22 39 


