
 

 

 

    

Додаток 1 

Участь у пресконференціях, нарадах 

                                                                                                                             
 

Кіль-

кість 

Найменування  

організації 

Посада 

Прізвище І.Б. 

 

Дата  Назва  

теми 

1 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

технічної 

 ради 

04.01.2022 

10.01.2022 

17.01.2022 

24.01.2022

31.01.2022 

 

  

Засідання технічної ради щодо підведення 

підсумків роботи технічної ради за 2021 рік та  

розгляд документів дозвільного характеру. Загалом 

розглянуто 17  питань 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

 

20.01.2022 

 

  

Участь у нараді Житомирської ОДА з питань 

взаємодії облдержадміністрації з територіальними 

представництвами центральних органів виконавчої 

влади та планування спільної роботи на 2022 рік 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима 

 

25.01.2022 

 

  

Участь у нараді Житомирської ОДА щодо 

проведення робіт з інвентаризації земель державної 

власності 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Фахівці 

управління 

26.01.2022  Участь в онлайн конференції Центру підвищення 

кваліфікації працівників водного господарства з 

курсу «Плани управління річковим басейном»  

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Фахівці 

управління 

27.01.2022 Навчання  Центру підвищення кваліфікації 

працівників водного господарства щодо компанії 

декларування у 2022 році 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В.Азима 

27.01.2022  Житомирська ОДА. Участь у засіданні обласної 

комісії з питань ТЕБ та НС щодо посилення 

контролю за дотриманням обмежувальних 

протиепідемічних заходів на території області 

7 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О. Микитин 

10.01.2022 Засідання  комісії з питань розпорядження землями 

державної власності несільськогосподарського 

призначення  

8 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління  

О. Микитин 

18.01.2022 Засідання комісії з питань ліцензування  з питань 

розгляду заяв про отримання ліцензій на право  

провадження господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії 

9 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

Нов.-Волинської 

дільниці 

С.Руднєв 

20.01.2022 Участь у черговому засіданні комісії з питань ТЕБ 

та НС Новоград-Волинської РДА: 

- про затвердження Плану дій щодо підготовки до 

пропуску льодоходу, повені та паводків у 2022 

році. 

- про заходи щодо запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах району у 2021-2022 роках. 

- про готовність до реагування при ускладненні 

погодних умов осінньо – зимового періоду 2022 

року 

10 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

Нов.-Волинської 

дільниці 

С.Руднєв 

21.01.2022 Участь у засіданні міської комісії з питань ТЕБ та 

НС Новоград-Волинської міської ради щодо стану 

захворюваності на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19 та недопущення розповсюдження 

нового штаму «Омікрон» на території Новоград-

Волинської міської ТГ 

11 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

05.01.2022  Участь у засіданні комісії ТЕБ та НС Овруцької ТГ 

по питанню потенційно-небезпечних водних 



 

 

 

гідротехнік 

Радомишльської 

дільниці       

К.Майгун 

об’єктів, які знаходяться на території ТГ, а також 

розгляд плану дій у разі повені 

12 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік     

Л.Польська 

05.01.2022  Участь у засіданні комісії ТЕБ та НС 

Коростишівської ТГ по питанню  затвердження 

плану дій щодо підготовки до пропуску льодоходу, 

повені та паводків у 2022 році  на території   

Коростишівської ТГ 

13 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Олевської 

дільниці 

А.Савчук  

 

 

 

12.01.2022 

 

 

 

 

 

 

Засідання комісії з питань ТЕБ та НС Олевської 

міської ради: 

1. Про можливість надання техніки для 

розчищення доріг громади від снігу. 

2. Створення пунктів обігріву. 

3. Погодження графіків обстеження 

гідроспоруд водних об’єктів, які перебувають у 

зоні шкідливої дії вод 

14 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З.Шиш 

 

 

 

 

19.01.2022 

 

 

 

 

Засідання виконкому Білокоровицької 

територіальної громади: 

1. Надання техніки від підприємств громади для 

розчищення доріг від снігу 

2. Проведення обстеження технічного стану 

гідроспоруд перед проходженням льодоходу та 

весняної повені. 

 

 

 

 

М.Шкльода  (0412) 41 22 39 


