Додаток

РЕЄСТР
публікацій у засобах масової інформації
№
з/п

Найменування
Найменування
організації

Дата
публікації

Назва засобів масової
інформації

1

БУВР Прип’яті

02.09.2021
№ 35

Газета
«Лесин край»

2

БУВР Прип’яті

30.09.2021
№39

3

БУВР Прип’яті

24.09.2021
№ 38

Незалежна
інформаційногромадська газета «Час
плюс»
Громадсько-політична
газета
«Зорі над Убортю»

Назва статті, прізвище І.Б. автора,
виступаючого
«Роль прибережних захисних смуг у
збереженні водойм», провідний
інженер з ВВР З.Марчук
«Я Прибрав -Твоя Черга4»,
провідний інженер з ВВР З.Марчук
«Зібралися дорослі і малі , бо нині
гарне свято у селі», начальник
дільниці З. Шиш

Участь у пресконференціях, нарадах
Кільк
ість

Найменування
організації

Посада
Прізвище І.Б.

Дата

1

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В.Азима

2

БУВР Прип’яті

3

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В. Азима;
члени
технічної
ради
Начальник
управління
В.Азима

4

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В. Азима;
колектив
управління

17.09.2021

5

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В. Азима

22.09.2021

02.09.2021

06.09.2021
13.09.2021
20.09.2021
27.09.2021

07.09.2021

Назва
теми
Нарада в Житомирській ОДА щодо заходів
державної регіональної політики на підтримку
децентралізації влади з виконання п.5 рішення
РНБО щодо проведення інвентаризації водних
об’єктів Житомирської області
Засідання технічної ради щодо розгляду
документів дозвільного характеру. Загалом
розглянуто 34 питання.

Засідання регіональної комісії Житомирської
ОДА з інвентаризації водних об’єктів, лісових
ресурсів, об’єктів державної та комунальної
власності, що знаходяться на території області
Проведення екологічного івенту «Я Прибрав-Твоя
Черга4». Учасниками акції «Міжнародний день
чистих берегів» очищено від побутового сміття
2,0 км узбіччя річки Кам’янка у межах
м. Житомира та зібрано і утилізовано 88 мішків
сміття
Чергове засідання обласної комісії ТЕБ та НС про
підготовку обласних служб, органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування до дій в
осінньо-зимовий період 2021/2022 року та
затвердження Плану заходів департаментів,
управлінь облдержадміністрації , обласних
управлінь, організацій, установ та підприємств,
місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування щодо попередження
виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах
життєзабезпечення населення та комунікаціях

внаслідок несприятливих погодних умов осінньозимового періоду 2021-2022 років

6

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В. Азима

27.09.2021

7

БУВР Прип’яті

Начальник
управління
В. Азима

22.09.2021

8

БУВР Прип’яті

9

БУВР Прип’яті

10

БУВР Прип’яті

11

БУВР Прип’яті

12

БУВР Прип’яті

Заступник
начальника
управління
О.Микитин
Провідний
інженер
Л.Тарадайник;
вчителі та учні
ЗОШ № 15
м.Житомира
В.о. начальника
НовоградВолинської
дільниці
С.Руднєв
В.о. начальника
Нов.Вол.дільниці
С.Руднєв;
пров.інженергідротехнік
В.Крилова,
пров.інженер
з ВВР
З.Марчук
Колектив
НовоградВолинської
дільниці

13

БУВР Прип’яті

Провідний
інженер з ВВР
З.Марчук

22.09.2021

14

БУВР Прип’яті

15.09.2021

15

БУВР Прип’яті

Інженергідротехнік
Радомишльської
дільниці
Б.Штуль
Начальник
Радомишльської
дільниці П.Іщук;
колектив
дільниці

16.09.2021

13.09.2021

02.09.2021

01.09.202108.09.2021

17.09.2021

1617.09.2021

Онлайн нарада з начальниками дільниць про хід
виконання доручення Прем’єр-міністра України
від 02.06.2021 № 27576/6/1/1-21 з проведення
інвентаризації об’єктів водогосподарськомеліоративного комплексу
Позачергове засідання обласної комісії ТЕБ та НС
про встановлення «жовтого» рівня епідемічної
небезпеки поширення COVID-19, дотримання
карантинних заходів на стан охоплення
вакцинацією працівників закладів освіти на
території області
Участь у комісії з ліцензування Житомирської
ОДА з питань водопостачання
Еколого-просвітницькі заходи до
«Міжнародного дня чистих берегів» серед учнів
2-А класу ЗОШ № 15 м. Житомира на тему
«Оберемо чисте майбутнє» та прибирання від
побутового сміття узбіччя р.Кам’янка у межах
м.Житомир
Участь у нараді Новоград-Волинської міської
ради щодо стану захворюваності на гостру
респіраторну хворобу COVID-19 на території
Новоград-Волинської міської територіальної
громади
Взаємодія з органами місцевого самоврядування
Баранівської, Новоград-Волинської, Піщівської,
Брониківської, Стриївської, Ярунської,
Дубрівської, Довбишської, Городницької
територіальних громад Новоград-Волинського
району щодо інвентаризації водних об’єктів

Проведення екологічних акцій до Міжнародного
дня чистих берегів із залученням учнівської
молоді. Учасниками акції було очищено від
побутового сміття 3,0 км берегів річок Случ,
Смолка, Церем у межах м.Новоград-Волинський.
Всього зібрано та відсортовано 32 мішки сміття.
Участь у засіданні міської комісії з питань ТЕБ та
НС Новоград-Волинської міської ради щодо
стану захворюваності на гостру респіраторну
хворобу COVID-19 та встановлення "жовтого"
рівня епідемічної небезпеки на території
Новоград-Волинської міської територіальної
громади
Проведення відкритого уроку до Міжнародного
дня чистих берегів в Малинській ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 3 серед учнів 6-го «Б» класу
Проведення екологічного івенту «Я ПрибравТвоя Черга4». Загалом прибрано від побутового
сміття 8,4 км узбіччя річок Тетерів та Мика у
межах м.Радомишль; річки Норинь у межах
м.Овруч та прибережної захисної смуги

Начальник
дільниці
Олевської
З. Шиш
Начальник
дільниці
Олевської
З. Шиш,
колектив
дільниці

Карабачинського водосховища на р.Здвиж.
Кількість учасників – 44, всього зібрано 82 мішки
сміття
Участь у засіданні виконавчого комітету
Білокоровицької територіальної громади про хід
проведення інвентаризації водних об’єктів

16

БУВР Прип’яті

17

БУВР Прип’яті

18

БУВР Прип’яті

Начальник
Олевської
дільниці
З.Шиш

20.09.2021

19

БУВР Прип’яті

10.09.2021
14.09.2021
21.09.2021

Взаємодія з Пулинською; Романівською
селищними радами та Курненською сільською
радою щодо інвентаризаціі гідротехнічних
споруд, водних об’єктів, об’єктів державної та
комунальної власності

20

БУВР Прип’яті

Начальник
Пулинської
дільниці
В. Кучер;
провідний
інженер
О.Роговий ;
П.Мельничук
Начальник
Пулинської
дільниці
В. Кучер;
Колектив
дільниці

17.09.2021

21

БУВР Прип’яті

07; 14;15.
09.2021

22

БУВР Прип’яті

23

БУВР Прип’яті

Провідний
інженер з ВВР
Бердичівської
дільниці
Т. Пешкіна
Начальник
Бердичівської
дільниці
В. Наумчук;
колектив
дільниці
Начальник
Бердичівської
дільниці
В. Наумчук

Проведення екологічного івенту до
«Міжнародного дня чистих берегів» із
залученням учнів опорного закладу загальної
середньої освіти Пулинської І-ІІІ ступенів.
Загалом прибрано від побутового сміття 3,0 км
узбіччя водних об’єктів, а саме річки Тня,
поблизу села Молодіжне та ПЗС навколо водойм
«Бровар» та «Цегельний»
Інвентаризація водних об'єктів спільно із
місцевими органами влади на території
Квітневої, Волицької та Ружинської ОТГ
Житомирського району

24

БУВР Прип’яті

Провідний
інженер
гідротехнік
Коростенської

14.09.2021

17.09.2021

Проведення екологічних акцій до Міжнародного
дня чистих берегів із залученням учнівської
молоді. Кількість учасників -21. Загалом очищено
від побутового сміття 6,0 км берегів водних
об’єктів, а саме річки Уборть, у межах смт.
Ємільчине, ПЗС навколо Стовпинського ставу,
водойми на стр. б/н притоки р.Жерев та
Малодивлинського гранкар’єру. Всього зібрано та
відсортовано 40 мішків сміття
Олевська міська рада. Щодо виконання
доручення Прем’єр міністра України від
02.06.2021 № 27576/1/1-21 про проведення
інвентаризації водогосподарсько-меліоративного
комплексу

17.09.2021

Проведення екологічного івенту «Я ПрибравТвоя Черга4». Прибрано від сміття 3,0 км
узбережжя річок П'ятигірка, Гуйва та Вербка.
Кількість учасників – 19, всього зібрано 40 мішків
сміття

28.09.2021

Засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС
Бердичівської РДА щодо підготовки до дій в
осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. та
затвердження Плану заходів щодо попередження
виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах
життєзабезпечення населення та комунікаціях
внаслідок несприятливих погодних умов осінньозимового періоду
Проведення екологічного івенту «Я ПрибравТвоя Черга4». Прибрано від сміття 1,5 км
узбережжя річки Уж у межах м. Коростень.
Кількість учасників – 8, всього зібрано 16 мішків

17.09.2021

25

БУВР Прип’яті

26

БУВР Прип’яті

ЗО А.Шуляренко
Провідний
інженергідротехнік
Хорошівської ЗО
Н. Іщук
Провідний
інженергідротехнік
Н. Іщук

17.09.2021

вересень
2021

сміття
Проведення екологічного івенту «Я ПрибравТвоя Черга4». Прибрано від побутового сміття 2,0
км узбіччя річок Ірша та Тростяниця,
упорядковане водне джерело у с. Дашенка.
Кількість учасників заходу – 12, всього зібрано 20
мішків сміття
Участь у роботі комісій з інвентаризації водних
обєктів на території Хорошівської ОТГ,
Іршанської та Новоборівської територіальних
громад

