Додаток 1

РЕЄСТР
публікацій у засобах масової інформації
№
п/п
1
1
2

Найменування
організації
2
Новоград-Волинське
МУВГ
Олевське МУВГ

3

Радомишльське
МУВГ

4

Бердичівське МУВГ

Дата
публікації
3
18.10.2019
№ 41
18.10.2019
№ 42
31.10.2019
№ 46

Назва засобів
масової інформації
4
Газета
«Слово Полісся»
Газета
«Народна трибуна»
Газета
«Овруцький голос»

25.10.2019
№ 43 (11159)

Газета
"Перемога"

Найменування
Назва статті, прізвище І.Б. автора,
виступаючого
5
«Фосфати-сучасна проблема людства»,
інженер з ВВР З.Марчук
«Дбаємо про екологію- дбаємо про людей»,
начальник Ємільчинської ЕД О.Жабровець
«Відтепер дозвіл на спецводокористування
можна оформити он-лайн», інженер з ВВР
Овруцької ЕД Н.Макаревич
"Міжнародний день чистих берегів",
інженер-гідротехнік М.Дмитрук

Додаток 2

Участь у пресконференціях, нарадах
Кіл
ькіс
ть
1
1

Найменування
організації

Посада
Прізвище І.Б.

Дата

Назва
теми

2
БУВР Прип’яті

3
Начальник
управління
В.Азима

4
08.10.2019

2

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима

09.10.2019

3

БУВР Прип’яті

11.10.2019

4

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима
Начальник
управління
В.Азима

5
Участь у роботі 27 сесії VІІ скликання
Житомирської обласної ради щодо продовження
мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення
Засідання комісії з ліцензування з питань
надання ліцензій у галузі теплопостачання,
централізованого водопостачання та
водовідведення
Урочисті збори до дня захисника України на базі
БУВР Прип'яті та підвідомчих організацій

15.10.2019
18.10.2019

Нарада на базі Коростенської ЕД Житомирського
МУВГ та Овруцької ЕД Радомишльського МУВГ:
1.Відновлення сприятливого гідрологічного
режиму р.Уж;
2. Виконання «Регіональної програми робіт з

розчистки та регулювання русел річок
Житомирської області на 2018-2021 роки»;
3. Проведення робіт з передачі між господарських меліоративних фондів на безоплатне
зберігання сільгосптоваровиробникам;

5

БУВР Прип’яті

6

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима,
фахівці
управління
Начальник
управління
В.Азима

4. Хід підготовки до роботи водогосподарських
об’єктів в осінньо-зимовий період 2019-2020
років
22-23.10.2019 Участь у регіональному семінарі в центрі
підвищення кваліфікації працівників водного
господарства щодо ролі басейнових організацій в
роботі секретаріатів басейнових рад
28.10.2019

Засідання Басейнової ради середнього Дніпра
з питань розроблення елементів Плану
управління річковим басейном середнього
Дніпра, управління ризиками затоплення

7

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима

29.10.2019

8

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима, члени
басейнової ради,
запрошені

31.10.2019

9

БУВР Прип’яті

Заступник
начальника
управління
О.Микитин

09.10.2019

10

БУВР Прип’яті

22.10.2019

11

БУВР Прип’яті

Заступник
начальника
управління
О.Микитин
Начальник
відділу з
управління
інфраструктурою
О.Мозговенко

12

Житомирське МУВГ

Начальник
управління
А.Дяченко

22.10.2019

13

Новоград-Волинське
МУВГ

Інженер з ВВР
З.Марчук

18.10.2019

14

Новоград-Волинське
МУВГ

В.о.заступника
начальника
С.Руднєв

21.10.2019

31.10.2019

Участь у засіданні робочої групи Житомирської
обласної ради з питань екологічного забруднення
каналізаційними стоками р. Гнилоп’ять у
Бердичівському та Житомирському районах,
щодо реконструкції очисних споруд ТОВ
«Комплекс очисних споруд»
м. Луцьк. Засідання басейнової ради річки
Прип‘ять:
1.Організаційні питання.
2.Розробка елементів Плану управління річковим
басейном суббасейну річки Прип’ять.
3.Стан водних ресурсів басейну річки Прип’ять,
шляхи та перспективи їх вирішення.
4.Проблемні питання при перерозподілі стоку
річки Прип’ять у Білоозерську водоживильну
систему Дніпро-Бузького каналу.
5.Проект Річкового шляху Е40. Головні
дискусійні аспекти.
6.Про затвердження плану роботи басейнової
ради на 2020 рік.
7.Різне
Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій Житомирської
ОДА та Житомирської облради. Тематичне
навчання із землевпорядниками сільських,
селищних, міських рад об’єднаних
територіальних громад на тему: «Дотримання
водного законодавства»
Засідання комісії з ліцензування з питань
надання ліцензій у галузі теплопостачання,
централізованого водопостачання та
водовідведення
Участь у позачерговому засіданні обласної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій щодо готовності
автодоріг в осінньо-зимовий період 2019-2020
років та реагування на надзвичайні ситуації, які
можуть виникнути при ускладненні погодних
умов
Участь у засіданні комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Житомирської РДА щодо результатів обстеження
технічного стану ГТС, що знаходяться на водних
об’єктах в межах с. Кодня Житомирського району
Проведення уроку екологічного спрямування
серед дітей дошкільного навчального закладу
№ 14 м. Новоград-Волинського про роль та
цінність води для усього живого з метою
виховання шанобливого ставлення до водних
ресурсів
Участь у засіданні міської комісії з питань ТЕБ та
НС:
1.Про вжиття заходів щодо попередження
виникнення надзвичайної ситуації, що може
призвести до погіршення екологічного стану
територій;
2. Про затвердження Плану заходів щодо
попередження виникнення НС на об’єктах
життєзабезпечення населення та комунікаціях

15

Новоград-Волинське
МУВГ

Інженергідротехнік
Л.Яремчук

25.10.2019

16

Олевське МУВГ

Начальник
управління
З.Шиш;
фахівці
управління
Начальник
Ємільчинської ЕД
О.Жабровець

09.10.2019

17

Олевське МУВГ

18

Олевське МУВГ

Начальник
управління
З. Шиш

30.10.2019

19

Олевське МУВГ

Заступник
начальника
А.Савчук

15.10.2019

20

Олевське МУВГ

21

22

23

24

Заступник
начальника
А.Савчук
Пулинське МУВГ
Начальник
Романівської ЕД
П.Мельничук
Радомишльське МУВГ Гол.гідротехнік
Малинської ЕД
Б. Штуль, гол.
гідротехнік
Радомишльської
ЕД
М. Гребенюк,
гол. гідротехнік
Радомишльської
ЕД
Л. Польська
Бердичівське МУВГ
Начальник
управління
В.Наумчук
Бердичівське МУВГ

Провідний
інженергідротехнік
Т.Пешкіна

21.10.2019

23.10.2019

08.10.2019

12.10.2019

22.10.2019

22.10.2019
28.10.2019

Новоград-Волинської
ОТГ
внаслідок
несприятливих погодних умов осінньо-зимового
періоду 2019-2020 років
Проведення заходів з прибирання берегів річки
Кошелівка, висадження дерев та кущів в
прибережній захисній смузі спільно з учнями 8-го
класу Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів НовоградВолинського району
Участь в обласному етнофестивалі народної
творчості «Витоки Уборті медові» с. Зубковичі,
мета якого- прославити головну водну магістраль
Олевського району – річку Уборть, сприяти
об’єднанню українського та білоруського народів
Чергове засідання районної комісії з питання ТЕБ
та НС Ємільчинської РДА:
1. Про готовність районних служб органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування
до дій в осінньо-зимовий період 2019-2020 років;
2. Про стан зберігання непридатних до
використання пестицидів та агрохімікатів на
території Ємільчинського району
Участь у черговій сесії Олевської районної ради з
питань:
1.Зміни до бюджету на 2019 рік;
2.Виконання
Програми
агропромислового
розвитку району;
3. Виконання заходів з підготовки до осінньозимового періоду 2019-2020 років;
Нарада на базі Тепеницької с/р з питань
дотримання вимог водного законодавства
орендарями водних об’єктів при здійсненні скиду
води для вилову риби
Участь у нараді Олевської міської ради щодо
введення в експлуатацію водогону і каналізаціїної
мережі
Участь у нараді Романівської РДА щодо
використання, охорони та відтворення водних
ресурсів
Участь у засіданнях комісії ТЕБ та НС
Малинської РДА, Брусилівської ОТГ та
Коростишівської РДА по питанню готовності
районних служб до дій в осінньо-зимовий період
2019-2020 років

Участь у роботі комісії з питань ТЕБ та НС
Бердичівської РДА щодо готовності районних
служб, органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування до дій в осінньо-зимовий період
2019-2020 років
Участь у роботі комісії з питань ТЕБ та НС
Ружинської та Бердичівської РДА щодо
обстеження гідротехнічних споруд за межами с.
Немиринці Ружинського району та Бистрицького
водосховища за межами с. Бистрик

