
 

 

 

Додаток  

 

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 

 

 

25.11.2021 

№47 

Новоград-Волинська 

міськрайонна газета 

«Лесин край» 

«Звіт про використання води за 

формою 2 ТП-водгосп (річна) 

винятково в режимі онлайн», 

провідний інженер з ВВР 

З.Марчук 

 

 

Участь у пресконференціях, нарадах 

                                                                                                                             
 

Кіль-

кість 

Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

 

Дата  Назва  

теми 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

10.11.2021 Міжвідомча комісія по узгодженню режимів 

роботи водосховищ комплексного призначення та 

водогосподарських систем у суббасейні річки 

Прип’ять на осінньо-зимовий період 2021-2022 

років 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

технічної 

 ради 

01.11.2021 

08.11.2021 

15.11.2021 

22.11.2021 

29.11.2021 

 

Засідання технічної ради щодо розгляду документів 

дозвільного характеру. Загалом розглянуто 42  

питання 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

09.11.2021 Участь у позачерговому засіданні обласної комісії з 

питань ТЕБ та НС «Про загрозу припинення 

електропостачання закладам охорони здоров’я 

області» 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима;  

фахівці 

управління та 

дільниць 

11.11.2021 Участь в онлайн-конференції «Управління водними 

ресурсами в умовах змін клімату та зростаючого 

дефіциту води» 

 

 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

15.11.2021 Участь у нараді Житомирської ОДА щодо початку 

роботи комісії ДСНС України з комплексної 

перевірки виконання вимог законів та інших 

нормативно-правових актів з питань цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки і 

діяльності аварійно-рятувальних служб у 

Житомирській області (протягом 15-26 листопада 

2021 року) 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима 

17.11.2021 Виробнича 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 водогосподарсько-

меліоративного комплексу 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

25.11.2021 Участь у  засіданні, у форматі відеоконференції, 

Регіональної комісії з інвентаризації водних 

об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної та 

комунальної власності, що знаходяться на території 

області 
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8 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

26.11.2021 Нарада в Житомирській ОДА щодо підсумків 

роботи комісії ДСНС України з комплексної 

перевірки виконання вимог законів та інших 

нормативно-правових актів з питань цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки і 

діяльності аварійно-рятувальних служб у 

Житомирській області (15-26 листопада 2021 року) 

9 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима; 

Начальники 

дільниць 

25.11.2021 Виробнича нарада на базі БУВР Прип’яті  щодо 

забезпечення підготовки водогосподарсько-

меліоративного комплексу до сталого 

функціонування  в осінньо-зимовий період 2021-

2022 років 

10 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

А.Дяченко 

25.11.2021 Участь у онлайн-конференції Житомирської ОДА 

щодо обговорення проєкту Програми економічного 

і соціального розвитку Житомирської області на 

2022 рік 

11 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О. Микитин 

03.11.2021 Засідання  комісії з питань розпорядження землями 

державної власності несільськогосподарського 

призначення «Про стан проведення інвентаризації 

водних об’єктів, що знаходяться на території 

територіальних громад згідно із встановленою 

формою та форматом відповідних картографічних 

відомостей 

12 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О.Микитин 

29.11.2021 Участь у засіданні Регіональної комісії з 

інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів, 

об’єктів державної та комунальної власності, що 

знаходяться на території області 

13 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв, 

спеціалісти 

дільниці 

01.11.-

16.11.2021 

Участь у роботі комісій з інвентаризації водних 

об’єктів на території Баранівської, Новоград-

Волинської та Брониківської  територіальних 

громад 

14 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер з ВВР 

З.Марчук 

22.11.2021 Взаємодія з орендарями водних об’єктів Новоград-

Волинського району щодо своєчасної сплати 

орендної плати за водні об’єкти 

15 БУВР Прип’яті Начальник 

дільниці 

П.Іщук  

29.11.2021 

Взаємодія з Радомишльською ОТГ щодо 

застосування  пільг зі сплати земельного податку за 

землі водного фонду  

16 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік    

 П. Мельничук 

16-

19.11.2021  

Участь у комісіях щодо проведення інвентаризації 

гідротехнічних споруд, водних об’єктів, об’єктів 

державної та комунальної власності на території 

Миропільської ОТГ та Романівської селищної ради 

(155 актів) 

17 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер з ВВР 

О. Роговий  

17.11.2021 Участь у комісії щодо проведення інвентаризації 

гідротехнічних споруд, водних об’єктів, об’єктів 

державної та комунальної власності на території 

Курненської сільської ради. (28 актів) 

18 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Н. Іщук 

листопад 

2021 

Участь у роботі  комісій з інвентаризації водних 

об’єктів  на території Іршанської територіальної 

громади громад 

19 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

гідротехнік 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

23;24.11. 

2021 

Участь у засіданні комісії з ТЕБ та НС  Чуднівської 

міської ради та Вільшанської сільської ради 

територіальної громади щодо готовності органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування до 

дій в осінньо-зимовий період 2021/2022 року 

20 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

гідротехнік 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

18.11.2021 Засідання комісії з інвентаризації водних об’єктів 

на території  Краснопільської ОТГ   



 

 

 

21 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З. Шиш 

11.11.2021 

 

 

 

Участь у засіданні сесії Олевської міської ради  

щодо затвердження протоколів інвентаризації 

водних об’єктів на території громади 

 

22 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З. Шиш 

12.11.2021 

 

 

Участь у засіданні виконкому Білокоровицької  

територіальної громади  щодо можливості   

надання  допомоги з ліквідації стихійних 

сміттєзвалищ 

23 БУВР Прип’яті Механік 

дільниці; 

депутат 

Білокоровицької 

СР 

Я.Савенок 

 

29.11.2021 

 

 

 

Внесення на розгляд бюджетної комісії питання 

щодо виділення коштів на 2022 рік на виконання 

заходів по попередженню виникнення 

надзвичайних ситуацій з підтоплення територій 

Новобілокоровицької громади 

24 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер з ВВР 

Бердичівської 

дільниці 

Т. Пешкіна 

04.11.2021 Участь у комісії з обстеження водних об'єктів на 

території Червоненської ОТГ Бердичівського 

району 

25 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер з ВВР 

Бердичівської 

дільниці 

Т. Пешкіна 

12.11.21 

17.11.21 

Участь у комісії з обстеження водних об'єктів на 

території Семенівської ОТГ Бердичівського району 

 

 

 

М.Шкльода  (0412) 41 22 39 


