
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

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 24.02.2022 «Овруцький голос» 

№ 8 

«Повінь – це завжди стихійне лихо», 

інженер-гідротехнік Радомишльської 

дільниці    Г.Намонюк 

 

 

Додаток 2 

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 

07.02.2022 

14.02.2022 

22.02.2022 

 

  

Засідання технічної ради щодо розгляду документів 

дозвільного характеру. Загалом розглянуто 16  

питань 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

фахівці 

управління 

15.02.2022 Участь в онлайн-тренінгу «Стресостійкість для 

управлінців» 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима; 

фахівці 

управління 

 

16.02.2022 Участь в офіційній церемонії підняття Державного 

Прапора України на честь Дня єднання біля будівлі 

облдержадміністрації та проведення заходів в 

БУВР Прип’яті та  підвідомчих дільницях до Дня 

єднання 

 

 

  

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима; 

фахівці 

водного 

сектору 

 

16.02.2022 Участь в онлайн конференції «Природоорієнтовані 

рішення у водному господарстві для досягнення 

візії України майбутнього з урахуванням адаптації 

до зміни клімату» 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима; 

начальники 

дільниць 

24-

25.02.2022  

Оперативна нарада з керівниками дільниць щодо   

передачі окремої техніки Міністерству оборони 

України, яка знаходиться на балансі БУВР Прип’яті 

 

6 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

управління 

А.Дяченко 

15.02.2022 Засідання  комісії з питань розпорядження землями 

державної власності несільськогосподарського 

призначення  
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7 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук 

09.02.2022 Взаємодія із сільгоспвиробниками зони 

обслуговування Радомишльської дільниці щодо 

надання послуг по здійсненню водно-повітряного 

режиму на осушуваних землях у вегетаційний 

період 

8 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

Радомишльської 

дільниці       

К.Майгун 

10.02.2022 Участь у засіданні комісії ТЕБ та НС Овруцької ТГ 

по питанню підготовки до пропуску паводків та 

повені у 2022 році 

9 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік     

Л.Польська 

24.02.2022 Участь у командно- штабних тренуваннях 

Коростишівської ТГ по питанню підготовки до 

пропуску паводків та повені 2022 року 

10 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

Нов.Волинської 

дільниці 

С.Руднєв 

04.02.2022 Участь у  засіданні міської комісії з питань ТЕБ та 

НС Новоград-Волинської  міської ради щодо стану 

захворюваності на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19 на території Новоград-Волинської ТГ 

11 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

Нов.-Волинської 

дільниці 

С.Руднєв 

24.02.2022 Участь у позачерговому засіданні комісії з питань 

ТЕБ та НС Новоград-Волинської міської ради про 

введення на території Новоград-Волинської міської  

територіальної громади воєнного стану 

12 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

дільниці 

З.Шиш 

 

17.02.2022 

 

 

 

 

 

Засідання комісії з питань ТЕБ та НС Олевської ТГ 

щодо стану виконання заходів з підготовки до 

пропуску льодоходу, весняної повені та паводків 

2022 року 

 

13 БУВР Прип’яті Депутат 

Білокоровицької 

ТГ                           

Я. Савенок 

 

 

 

 

21.02.2022 

 

 

 

 

Засідання бюджетної комісії Білокоровицької ТГ 

щодо перерозподілу коштів вільного залишку та 

виділення їх на медицину, поліцію, пожежну 

частину, придбання контейнерів для побутових 

відходів та на улаштування пожежної водойми на 

р. Жерев 

 

 

 

М.Шкльода  (0412) 41 22 39 


