
 

 

 

РЕЄСТР  
публікацій у засобах масової інформації   

 

№ 

з/п 

 

Найменування  

організації 
Дата 

публікації 

Найменування  

 

Назва засобів масової 

інформації 

Назва статті, прізвище І.Б. автора, 

виступаючого 
1 БУВР Прип’яті 23.03.2021 

№ 17 (21035) 

Обласна газета 

«Житомирщина» 

 

«Спокійна вода – достатні запаси»,  

начальник Бердичівської дільниці 

В.Наумчук 

2 БУВР Прип’яті 04.03.2021 

№ 9 

Незалежна 

інформаційно-

громадська газета «Час 

плюс» 

«Начасі весняне водопілля», 

провідний інженер з ВВР  

З.Марчук  

3 БУВР Прип’яті 25.03.2021 

№ 12 

Новоград-Волинська 

міськрайонна газета 

«Лесин край» 

«Вода-найцінніший природний 

ресурс», провідний інженер з ВВР  

З.Марчук  

4 БУВР Прип’яті 19.03.2021 

№ 12 (16336) 

"Земля 

 Бердичівська" 

 

 "Цінність води для кожного з нас", 

начальник Бердичівської дільниці 

В.Наумчук 

5 БУВР Прип’яті 19.03.2021  

№ 10 

«Древлянський  

шлях» 

 

«Цінність води для кожного з нас», 

провідний інженер-гідротехнік 

А.Шуляренко 

6 БУВР Прип’яті 19.03.2021 

№12 

 «Зоря  

Полісся» 

«22 березня Всесвітній день водних 

ресурсів», «Вода – наш природний 

капітал», провідний інженер  

Радомишльської дільниці Н.Сергієнко 

7 БУВР Прип’яті 20.03.2021 

№12 

 «Відродження» «Вода, її роль і значення в житті 

людини», провідний гідротехнік  

Радомишльської дільниці 

Я.Целованський 

8 БУВР Прип’яті 20.03.2021 

№12 

 «Коростишівська 

газета» 

«Цінність води для кожного з нас», 

головний інженер- гідротехнік 

Л.Польська  

9 БУВР Прип’яті 19.03.2021 

№16 

 «Овруцький 

 голос» 

«Збережемо воду – збережемо життя», 

провідний інженер-гідротехнік 

К.Майгун 

10 БУВР Прип’яті 19.03.2021 

№11 

 «Малинські  

новини» 

«Бережіть природу – піклуйтесь про 

майбутнє», провідний  інженер- 

гідротехнік Б.Штуль 

11 БУВР Прип’яті 26.03.2021 

№ 12 

 «Зорі над 

 Убортю»   

 

 «22 Березня – Всесвітній день води», 

заступник начальника Олевської 

дільниці А.Савчук 

12 БУВР Прип’яті 19.03.2021  

№ 12 (9514) 

«Прапор»  

 

«Вода-це життя!», провідний інженер-

гідротехнік Н. Іщук 

13 БУВР Прип’яті 19.03.2021  «Вісті» «Вода - основа життя!», в.о. 

начальника дільниці О.Роговий 

14 БУВР Прип’яті 26.03.2021 

№ 12 (10043) 

Громадсько-політична 

газета «Життя 

Чуднівщини» 

«Водні ресурси України торік 

постраждали на 188 мільонів», 

провідний інженер Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

15 БУВР Прип’яті 19.03.2021 

№ 11 (10064) 

 «Новини 

Андрушівщини»     

«22 Березня – Всесвітній день води», 

провідний інженер з ВВР Т.Пешкіна 

16 БУВР Прип’яті 19.03.2021 

№ 11 (10110) 
"Ружинська земля" 

 

«22 Березня – Всесвітній день води», 

начальник Бердичівської дільниці 

В.Наумчук 

17 БУВР Прип’яті 02.03.2021 

№14 

«Овруцький голос» «Аби повінь не застала зненацька», 

провідний інженер-гідротехнік 

Радомишльської дільниці  К.Майгун 
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Участь у пресконференціях, нарадах                                                                                                                             
 

Кількі

сть 
Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

 

Дата  Назва  

теми 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима; 

Начальник 

відділу ВК та 

МВ М.Шкльода, 

викладачі та 

студенти 

коледжу 

24.03.2021 Житомирський  агротехнічний коледж. 

Студентська науково-практична онлайн 

конференція  до Всесвітнього дня води «Вода – 

дефіцитна речовина» 

 

  

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима, члени 

Міжвідомчої 

комісії 

15.03.2021 Онлайн-засідання Міжвідомчої комісії по 

узгодженню режимів роботи водосховищ 

комплексного призначення та водогосподарських 

систем у басейні річки Прип’ять на весняно-

літній період 2021 року 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима;  

фахівці  із 

управління 

водними 

ресурсами 

03.03.2021 

25.03.2021 

Онлайн навчання з курсу «План управління 

річковим басейном» в рамках освітньої програми 

підвищення кваліфікації 

 

 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

12.03.2021 Засідання Державної комісії з питань  ТЕБ та НС  

щодо запобігання та протидії масовим пожежам 

лісів, торфовищ і сільгоспугідь у літній період 

2021 року,  забезпечення потреб населення та 

галузей економіки водними ресурсами у разі 

настання маловоддя, а також стан підготовки 

місць масового відпочинку на водних об’єктах 

України до прийняття відпочиваючих 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

01.03.2021 Позачергове засідання обласної комісії з питань 

ТЕБ та НС Житомирської ОДА щодо  

встановлення «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки поширення COVID-19 на території 

області та посилення контролю за дотриманням 

обмежувальних протиепідемічних заходів 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

18.03.2021 Чергове засідання обласної комісії з питань ТЕБ 

та НС Житомирської ОДА щодо  заходів з 

підготовки до протидії пожежам у природних 

екосистемах 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

23.03.2021 Позачергове засідання обласної комісії з питань 

ТЕБ та НС Житомирської ОДА щодо  дотримання 

карантинних заходів на території області та 

функціонування пасажирських перевезень 

8 

 

БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима; 

члени технічної 

ради 

01.03.2021 

09.03.2021 

15.03.2021 

22.03.2021 

Засідання технічної ради щодо розгляду 

документів дозвільного характеру. Розглянуто 34 

матеріали 

9 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима; 

фахівці  

управління 

18.03.2021 Онлайн-нарада з питань ведення державного 

обліку водокористування щодо обговорення 

проблемних питань при прийнятті звітності про 

використання води за 2020 рік 

10 БУВР Прип’яті Начальник 24.03.2021 Онлайн-нарада щодо організації роботи 



 

 

 

управління  

В.Азима 

Уповноважених Кабінету Міністрів України з 

виконання двосторонніх угод з питань 

співробітництва на прикордонних водах між 

Кабінетом Міністрів України та Урядами 

республіки Білорусь, Угорщини, Словаччини, 

Румунії, Республіка  Польща та республіки 

Молдова 

11 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима; 

керівники 

дільниць 

25.03.2021 Нарада  з керівниками дільниць щодо  виконання 

основних завдань з  управління водними 

ресурсами, ефективного використання 

бюджетних коштів, наповнення спецфонду  за І 

квартал 2021 року, співпраця з сільськогоспо-

дарськими виробниками та ОТГ та інше 

12 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О.Микитин 

15.03.2021 Засідання комісії з питань розпорядження 

землями державної власності 

несільськогосподарського призначення 

13 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

О.Плотнікова 

12.03.2021 

 

Онлайн - урок  в ЗОШ № 15, 1-В клас "Цінність 

води для кожного з нас" та проведення конкурсу 

малюнка про цінність води 

14 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Л.Тарадайник 

15.03.2021 

 

Екологічний урок до Всесвітнього дня води  в 

Дубрівському дитячому навчальному закладі  

Новоград-Волинського району  

15 БУВР Прип’яті В.о. начальника  

дільниці 

С.Руднєв; 

Провідний 

інженер з ВВР 

З.Марчук 

09.03.2021 

19.03.2021 

Участь у позачерговому засіданні  міської комісії 

з питань ТЕБ та НС Новоград-Волинської міської 

ради щодо посилення карантинних обмежень з 

метою недопущення розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 на території 

Новоград-Волинської ТГ 

16 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер з ВВР  

З.Марчук 

16.03.2021-

22.03.2021 

Просвітницько-екологічні заходи  до 

Всесвітнього дня води в дошкільних навчальних 

закладах № 2, № 9, № 14 та  ЗОШ  І-ІІІ ст. № 2,  

№ 3, № 6, № 9, № 10 м. Новоград-Волинський та 

ЗОШ сіл Сусли, Гульськ, Пилиповичі  

17 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці З.Шиш 

25.03.2021 Засідання комісії з питань ТЕБ та НС Олевської 

ОТГ щодо виконання заходів щодо підготовки до 

пожежонебезпечного періоду; підготовка водних 

об’єктів до літнього відпочинку  та дотримання 

протипожежних заходів у населених пунктах 

району 

18 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік  

А.Савчук 

 

26.03.2021 Засідання комісії з питань ТЕБ та НС 

Білокоровицької ОТГ щодо заходів з підготовки 

до протидії пожежам у природних екосистемах, 

затвердження заходів, щодо підготовки населених 

пунктів громади до функціонування під час 

весняно-літнього пожежо-небезпечного періоду 

та  стану підготовки місць масового відпочинку 

на водних об’єктах громади до прийняття 

відпочиваючих 

19 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік  

А.Савчук 

 

22.03.2021  Просвітницькі заходи в Н-Білокоровицькій  ЗОШ 

№ 2 І-ІІІ ступенів до Всесвітнього  дня 

 водних ресурсів 

20 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук 

01.03.2021 Участь у засіданні комісії ТЕБ та НС  

Радомишльської міської ради  щодо стану готов-

ності водних об’єктів до  пропуску високих вод 

на території Радомишльської ОТГ 

21 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук 

15.03.2021 Участь у позачерговому засіданні комісії ТЕБ 

та НС  Радомишльської міської ради щодо  

ситуації, яка склалася на території 



 

 

 

Радомишльської міської ОТГ щодо 

розповсюдження коронавірусної інфекції  

22 БУВР Прип’яті Колектив 

Радомишльської 

дільниці 

22.03.2021 Проведення   екологічної акції  до Всесвітнього 

дня води , упорядкування  природного джерела в  

поймі річки Мика в лісовому масиві поблизу 

м.Радомишль 

23 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік  

Н. Іщук 

16.03.2021-

22.03.2021 

  Екологічні заходи на тему  «Вода - це життя»  в 

Дворищенській гімназії, Топорищенському 

навчально-виховному комплексі, Хорошівському 

ліцеї  № 1 та № 2, Грушківській ЗОШ І-ІІІ 

ступеня, Іршанському ліцеї, Поромівській ЗОШ 

та  Іршанському центрі естетичного виховання 

«Планета дитячої творчості»  

24 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

В. Наумчук 

03.03.2021 Участь у роботі комісії з питань ТЕБ та НС 

Бердичівської РДА щодо встановлення 

«червоного» рівня  епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19 на території району та 

посилення контролю за дотриманням  

обмежувальних протиепідемічних заходів 

25 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

В. Наумчук 

18.03.2021 Участь у роботі комісії з питань ТЕБ та НС 

Бердичівської РДА щодо  заходів щодо 

підготовки до протидії пожежам у природних 

екосистемах; про затвердження заходів щодо 

підготовки населених пунктів та об'єктів району 

до функціонування під час весняно-літнього 

пожежонебезпечного періоду 2021 року;  про стан 

підготовки місць масового відпочинку на водних 

об’єктах району до прийняття відпочиваючих 

 

 

 

 


