
 

 

 

    

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 17.11.2022 

№ 20 

«Малинські 

новини» 

«Водойми потерпають від військової 

агресії», інженер гідротехнік 

Радомишльської дільниці БУВР 

Прип’яті  Б.Штуль 

2 БУВР Прип’яті 18.11.2022 

№ 27 

«Коростишівська 

газета» 

«До уваги орендарів водних об’єктів», 

провідний інженер гідротехнік  БУВР 

Прип’яті  Л.Польська 

3 БУВР Прип’яті 24.11.2022 

№ 46 

Незалежна 

інформаційно-

громадська газета 

«Час плюс» 

«До уваги водокористувачів! 

Наближається термін подачі звіту!», 

провідний інженер Новоград-

Волинської дільниці  з ВВР З.Марчук 

4 БУВР Прип’яті 18.11.22 р. 

№ 41 (10186) 

Газета "Новини 

Андрушівщини" 

"Підготовка меліоративних систем до 

вегетаційного періоду", 

провідний інженер-гідротехнік 

Бердичівської дільниці М. Наумчук 

5 БУВР Прип’яті 25.11.2022  

№ 35 (10110) 

Газета "Ружинська 

Земля" 

"Підготовка меліоративних систем до 

роботи у 2023 році", провідний інженер-

гідротехнік Бердичівської дільниці  

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; 

Члени 

Басейнової 

ради 

02.11.2022 Позачергове засідання Басейнової ради річки  

Прип’ять  «Про розвиток водогосподарського 

комплексу в умовах воєнного часу» 

 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима 

07.11.2022 Засідання Міжвідомчої комісії по встановленню 

режимів роботи водосховищ в басейні річки 

Прип’ять на осінньо-зимовий період 2022-2023 

років 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима; 

члени 

Технічної 

ради 

07.11.2022 

14.11.2022 

21.11.2022

28.11.2022 

 

Засідання технічної ради щодо розгляду документів 

дозвільного характеру. Загалом розглянуто 29 

питань 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима 

10.11.2022 Участь у Міжвідомчій комісії по встановленню 

режимів роботи водосховищ в басейні річки Рось 

на осінньо-зимовий період 2022-2023 років 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима 

16.11.2022 Зустріч із командою проєкту ПРООН в Україні з 

налагоджування партнерства, обговорення 

поточної ситуації в аграрному секторі 

Житомирської області та опрацювання можливих 

коригувань проектної діяльності та відновлення 

територій через вплив війни та високий рівень 
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економічної та фінансової діяльності 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима; 

колектив 

Новоград-

Волинської 

дільниці 

18.11.2022 Виробнича нарада на базі Новоград-Волинської 

дільниці щодо завершення виконання планових 

показників доглядових робіт на меліоративних 

системах на кінець 2022 року 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима 

24.11.2022 Виробнича нарада Басейнового управління водних 

ресурсів річки Прип’ять:  

1. Підведення підсумків роботи водогосподарсько-

меліоративного комплексу за січень-листопад 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 

8 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

О. Микитин 

15.11.2022 Участь у засіданні обласної комісії з питань 

розпорядження землями державної власності 

несільськогосподарського призначення  

 

9 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

О. Микитин 

25.11.2022 Участь у круглому столі «Можливості громадського 

моніторингу прісних вод у надзвичайних умовах 

війни» 

10 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

О. Микитин; 

Начальник 

відділу ВВК та 

МВ М.Шкльода 

29.11.2022 Участь у практичному тре6нінгу  з питань 

підготовки розділу 8 «Повний перелік програм 

(планів) для району річкового басейну чи 

суббасейну, їх зміст та проблеми, які передбачено 

розв’язати» для басейну річки Дніпро та його 

суббасейнів 

11 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

Новоград-

Волинської 

дільниці 

С.Руднєв 

01.11.2022  Участь у позачерговому засіданні комісії з питань 

ТЕБ та НС Новоград-Волинської міської ради щодо 

необхідності вжиття превентивних заходів у 

зв’язку з частими ракетними та авіаційними 

обстрілами території України, знищенням 

російськими терористами цивільної критичної 

інфраструктури та  можливість запровадження в 

громаді ряду заходів щодо економного 

використання електроенергії населенням, 

підприємствами, установами та організаціями  

12 БУВР Прип’яті Працівники 

Новоград-

Волинської  

дільниці 

02.11.2022 

Участь у екологічній акції «Озеленення планети», в 

рамках якої було висаджено  близько 200 саджанців 

дерев поблизу річки Случ на території Баранівської 

ТГ 

13 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

Новоград-

Волинської 

дільниці 

С.Руднєв 

17.11.2022 Участь у черговому засіданні комісії з питань ТЕБ 

та НС Новоград-Волинської РДА з питань 

забезпечення об’єктів критичної інфраструктури 

Новоград-Волинської міської територіальної 

громади альтернативними джерелами живлення 

14 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Л.Польська 

02.11.2022 Участь у позачерговому засіданні комісії ТЕБ та 

НС Коростишівської міської ради щодо  утворення 

оперативного штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації воєнного характеру 

15 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік  

К.Майгун 

14.11.2022 Нарада в Овруцькій ТГ по питанню погодження 

використання меліоративного каналу Грезлянської  

ОС для оборонних цілей 



 

 

 

16 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці  

В. Наумчук; 

Колектив 

дільниці 

15.11.2022 Проведено екологічну акцію "Посади дерево" – на 

території  Бердичівської дільниці висаджено молоді 

дерева 

17 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці  

В. Наумчук; 

Колектив 

дільниці 

16.11.2022 Проведено екологічну акцію "Чиста територія" – 

упорядковано територію Бердичівської  дільниці 

18 БУВР Прип’яті Начальник 

Пулинської 

дільниці 

В. Кучер 

01.11.2022 Нарада з питань благоустрою Курненської 

сільської ради та надання послуг технікою 

Пулинської дільниці 

19 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

17.11.2022 Участь у позачерговому засіданні комісії з питань 

ТЕБ та НС Чуднівської міської ради щодо 

забезпечення роботи  об’єктів критичної 

інфраструктури у період відсутності електроенергії 

та зв’язку  

20 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

22.11.2022 Нарада із Чуднівським сектором ДСНС з питань 

взаємодії  щодо запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на водних об’єктах 

21 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

25.11.2022 Участь у комісійному обстеженні водойми на 

території Дубищанської ТГ з метою подальшого 

надання в оренду. 

22 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

гідротехнік 

Н.Іщук 

01.11.2022 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 ТОВ «Валки Ільменіт» і передачі її на 

баланс  Новоборівській територіальній громаді 

23 БУВР Прип’яті Начальник  

Олевської  

дільниці                   

З. Шиш 

12.11.2022 Участь у засіданні виконавчого комітету 

Білокоровицької с/ради щодо надання матеріальної 

допомоги захисникам України 

24 БУВР Прип’яті Механік 

Олевської 

дільниці 

(депутат 

Білокоровицької 

СР) 

23.11.2022 Засідання комісії з питань бюджету 

Білокоровицької ТГ щодо виділення коштів з 

місцевого бюджету на виконання заходів 

спрямованих на  попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій від підтоплення на 

території громади 

25 БУВР Прип’яті Начальник  

Олевської  

дільниці                   

З. Шиш 

25.11.2022 Участь у засіданні виконавчого комітету 

Білокоровицької с/ради щодо затвердження 

бюджету на 2023 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 


