
 

 

 

Додаток 1 

РЕЄСТР  

публікацій у засобах масової інформації 

 
№ 

п/п 

 

Найменування  

організації 

Дата 

публікації 

Найменування  

Назва засобів 

масової інформації 

Назва статті, прізвище І.Б. автора, 

виступаючого 

1 2 3 4 5 
1 Бердичівське МУВГ 17.04.2019 

 

"Житомирщина" 

№ 30 (20865) 

"Згодиться води напиться", начальник 

управління В. Наумчук 

2 Олевське МУВГ 05.04.2019  «Народна тибуна» 

№ 14 

«За чисте довкілля», начальник 

Ємільчинської  ЕД О. Жабровець 

3 Олевське МУВГ 19.04.2019 «Народна трибуна» 

№ 16 

«Весняна  толока», начальник Ємільчинської  

ЕД О. Жабровець 

4 Олевське МУВГ 26.04.2019 «Незалежна» «Чисте довкілля – здоров’я нації», головний 

інженер  А.Савчук  

5 Радомишльське 

МУВГ 

26.04.2019 «Коростишівська 

газета» 

«Подбаємо про довкілля розпочинаючи зі 

свого двору» , провідний гідротехнік  

Коростишівського району Радомишльської 

ЕД Л.Польська 

6 Радомишльське 

МУВГ 

04.04.2019 «Овруцький голос» 

№ 15 

«Увага! Нерест риби», інженер з ВВР  

Н.Левчишина  

7 Радомишльське 

МУВГ 

11.04.2019 «Овруцький голос» 

№ 16 

 

«Впорядкували території», інженер з ВВР  

Н.Левчишина  

 

Додаток 2 

 Участь у пресконференціях, нарадах                                                                                                                                  
 

Кіль-

кість 

Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

Дата  Назва  

теми 

1 2 3 4 5 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима; 

Начальники та 

фахівці 

підвідомчих 

організацій 

03 - 04. 

04.2019 

Навчання з охорони праці посадових осіб і 

спеціалістів БУВР Прип’яті та підвідомчих 

організацій  та  перевірка знань нормативно-

правовоих актів з охорони праці  фахівцями  

Центру підвищення кваліфікації працівників  

водного господарства та  Держводагентства  

України 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима 

10.04.2019 М.Київ. Участь у засіданні круглого столу у 

рамках міжнародної виставки Waste Water 

Management 2019:   «Басейнова рада – ключовий 

інструмент реформи водного сектору» 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима; 

Члени 

басейнової 

  Ради; 

Начальники 

МУВГ 

12.04.2019 м.Новоград-Волинський. Перше засідання 

басейнової ради річки Прип’ять: 

1.Забезпечення регулювання стоку річок в басейні 

річки Прип’ять у повеневий та меженний періоди 

шляхом встановлення режимів роботи водних 

об´єктів; 

2. Основні джерела точкового та дифузного 

забруднення у басейні річки Прип’ять 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима; 

Начальники 

відділів БУВР 

Прип’яті; 

Начальники 

підвідомчих 

організацій та 

18.04.2019  Колегія БУВР Прип’яті:  

1. Про виконання основних пріоритетів діяльності 

БУВР Прип′яті за І квартал  2019 року та основні 

завдання на ІІ квартал 219 року; 

2. Забезпечення виконання комунікативного 

плану у водній сфері  у  2019 році; 

3. Про стан впровадження елементів пілотного 

проекту щодо підвищення рівня заробітної плати 

у водогосподарських організаціях  
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експлуатаційних 

дільниць 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима; 

Колективи  

БУВР Прип’яті 

та міжрайонних 

управлінь із 

залученням 

студенської і 

учнівської 

молоді 

19.04.2019 

20.04.2019 

 

Організація та проведення Всеукраїнської акції 

«За чисте довкілля» ; «Посади дерево»: 

- кількість учасників  які прийняли участь у 

заходах – 420 осіб; 

- площа прибраних територій – 31,1 га; 

- ліквідовано несанкціонованих сміттєзвалищ – 

35; 

- обсяг вивезених побутових відходів, зібраних на 

несанкціонованих сміттєзвалищах – 105 м³; 

- висаджено 1820 дерев; 

- висаджено 280 кущів; 

- упорядковано газонів та квітників 3160 м² 

6 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

О.Микитин 

10.04.2019 Участь у засіданні комісії Житомирської ОДА з 

питань ТЕБ та НС: 

1.Про затвердження заходів щодо підготовки 

населених пунктів та об’єктів області до 

функціонування під час весняно-літнього 

небезпечного періоду 2019 року 

2. Про організацію забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя начелення в літній 

період 2019 року 

7 БУВР Прип’яті Начальники 

відділів  

М.Шкльода, 

О.Гоша; 

Провідний 

інженер  

Г.Дзюбак  

16-

18.04.2019 

 

 

 

Центр підвищення квалііфікації працівників 

водного господарства.  

 Участь у семінарі-тренінгу з питань аналізу 

антропогенних впливів на якісний і кількісний 

стан водних масивів як елементу Плану 

управління  річковим басейном  

 

8 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер з ПК 

Д.Стороженко 

15.04.2019 

 

 

Навчання серед працівників апарату БУВР 

Прип’яті щодо  порядку ведення  діловодства 

9 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

О.Микитин 

25.04.2019 Участь у засідані комісії з питань розпорядження 

землями державної власності несільськогоспо-

дарського призначення 

10 Бердичівське МУВГ Інженер-

гідротехнік 

М. Дмитрук 

11.04.2019 Участь в районній комісії  з питань ТЕБ та НС 

Попільнянської РДА щодо обстеження 

прибережно-захисної смуги р. Унава у с. Квітневе 

Попільнянського району 

11 Бердичівське МУВГ Начальник 

управління 

В. Наумчук 

15.04.2019 

22.04.2019 

 

Участь в оперативній нараді Бердичівської РДА  з 

питань управління водними ресурсами району 

12 Бердичівське МУВГ Начальник 

управління 

В. Наумчук 

25.04.2019 Участь в районній комісії  з питань ТЕБ та НС 

Бердичівської РДА щодо екологічної ситуації 

навколо недобудованого цегельного заводу та  

незаконого звезення і складування твердих 

побутових відходів у с. Терехове Бердичівського  

району 
13 Новоград-

Волинське МУВГ 

Провідний 

інженер з ВВР 

О.Горбонос 

19.04.2019  

25.04.2019 

  Участь у засіданні міської комісії з питань ТЕБ 

та НС  щодо  екологічного стану басейну річки 

Случ, забезпечення населення міста якісною 

питною водою та вжиття заходів щодо 

припинення  діяльності  ТОВ «Понінківська 

картонно-паперової фабрики- Україна» 
14 Житомирське МУВГ Провідний 

інженер з ВВР 

М. Лужанський 

10.04.2019 Участь в комісії ТЕБ і НС Житомирської РДА з 

питання руйнування гідроспоруди  на ставу за 

межами с. Сінгурі Житомирського району. 

Попередження пожеж та інших надзвичайних 

ситуацій, загибелі та травмування людей на 

водних об’єктах 



 

 

 

15 Житомирське МУВГ Провідний 

гідротехнік 

Хорошівської 

ЕД Н. Іщук 

09.04.2019 Участь у нараді Хорошівської РДА по розгляду 

звернень підприємств, установ та громадян 

району щодо надання в користування і оренду 

земельних ділянок на території району 
16 Пулинське МУВГ Начальник ЕД 

П.Мельничук 

02.04.2019 

16.04.2019 

Участь у нараді Романівської РДА щодо  

проблемних питань у сфері використання, 

охорони та відтворення водних ресурсів  
17 Олевське МУВГ Головний 

інженер 

А.Савчук 

10.04.2019 

 

 

 

Участь  в нараді Олевської РДА по питанню 

зарегулювання та подачі води для гасіння 

торфопожеж  на меліоративних системах 

18 ОлевськеМУВГ 

 

 

Начальник 

управління 

з.Шиш 

17.04.2019  Участь у черговій сесії Олевської районної ради 

 щодо виконання районних програм за І кв. 2019 

року 
19 Олевське МУВГ Начальник 

управління 

з.Шиш 

24.04.2019 Участь у позачерговій  сесії Олевської ради щодо  

внесення змін до районного бюджету на 2019 рік 

20 Олевське МУВГ Головний 

інженер 

А.Савчук 

08.04.2019 Зустріч із землекористувачами по питанню 

зарегулювання води по Каменській осушувальній 

системі 
21 Радомишльське 

МУВГ 

Головний 

гідротехнік     

Малинської ЕД 

М.Дученко 

19.04.2019 Участь у  черговому засіданні районної комісії з 

питань земельних та водних відносин  

Малинській РДА 

22 Радомишльське 

МУВГ 

Начальник 

Овруцької ЕД 

К.Майгун 

25.04.2019  Нарада ТЕБ та НС  Народицької РДА з питань 

замору риби в Червоненському водосховищі   

с. Болотниця 

 


