
 

 

 

    

 

 

Додаток 1 

РЕЄСТР 

публікацій у засобах масової інформації 
 

№ 

з/п 

Найменування 

організації 

Дата 

публікацій 

 

Найменування 

Назва ЗМІ 
Назва статті,  П ІБ автора, 

виступаючого 

1 2 3 4 5 

1 БУВР Прип’яті 05.05.2022 №17 Незалежна 

інформаційно-

громадська газета 

 «Час плюс» 

«ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ!», 

провідний інженер з використання 

ВР Новоград-Волинської дільниці,  

З.Марчук  

2 БУВР Прип’яті 20.05.2022 Газета 

«Вісті» 

«Поблизу Калинового Гаю 

облагородили природнє джерело»,  

провідний інженер з використання ВР 

Пулинської дільниці О. Роговий 

3 БУВР Прип’яті 05.05.2022 №17, 

12.05.2022 №18, 

19.05.2022  №19 

Незалежна 

інформаційно-

громадська газета  

«Час плюс» 

Вміщено оголошення щодо надання 

послуг механізмами Новоград-

Волинської дільниці по виконанню 

земляних та інших робіт 

 

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 

Міжвідомчої 

комісії  

03.05.2022 

 

Участь у засіданні Міжвідомчої комісії по 

узгодженню режимів роботи водосховищ 

комплексного призначення та водогосподарських 

систем річки Рось суббасейну середнього Дніпра на 

весняно-літній період 2022 року з порядком 

денним: 

1.Аналіз водогосподарської обстановки в басейні 

 р. Рось; 

2.Пропозиції щодо режимів роботи водосховищ 

комплексного призначення та водогосподарських 

систем річки Рось суббасейну середнього Дніпра 

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени 

Міжвідомчої 

комісії  

16.05.2022 Онлайн-засідання Міжвідомчої комісії по 

узгодженню режимів роботи водосховищ 

комплексного призначення та водогосподарських 

систем в суббасейні річки Прип’ять на весняно-

літній період 2022 року: 

1. Аналіз водогосподарської обстановки в 

суббасейні річки Прип’ять. 

2. Пропозиції щодо режимів роботи водосховищ 

комплексного призначення та водогосподарських 

систему у суббасейні річки Прип’ять на весняно-

літній період 2022 року 

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

члени  

Технічної 

 ради 

02.05.2022 

23.05.2022 

30.05.2022 

 

Засідання технічної ради щодо розгляду документів 

дозвільного характеру.  

4 БУВР Прип’яті Начальник 17.05.2022 Виробнича нарада БУВР Прип’яті  щодо виконання  
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управління  

В. Азима; 

Начальники 

дільниць 

 завдань і ключових показників результативності,  

моніторингу виконання завдань  відповідно до 

функціональних обов’язків структурних підрозділів 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Фахівці  

з водних  

ресурсів 

23.05.2022 Участь в онлайн-семінарі  Держводагентства та  

Міжнародного Проєкту «ЕU4Envirogment-Водні 

ресурси та екологічні дані» на тему «Вивчення 

системи еколого-економічного обліку води в ЄС в 

рамках Програми «ЄС для довкілля: вода і дані», 

досвід Австрії 

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління  

В. Азима; 

Фахівці з водних 

ресурсів 

24.05.2022 Онлайн-конференція  Центру підвищення 

кваліфікації працівників водного господарства 

«Плани управління річковими басейнами – 

інструмент для досягнення доброго стану вод: 

досвід Республіки Польща» 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В.Азима; 

Начальник 

відділу водних 

відносин та 

басейнової 

взаємодії 

30.05.2022 Онлайн-зустріч робочої групи  за темою 

«Природоорієнтовані рішення у водному 

господарстві: вдалі приклади та шляхи 

впровадження», яку проводив Центр підвищення 

кваліфікації працівників водного господарства 

8 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук; 

Колектив 

дільниці 

24.05.2022 Проведення екологічної акції до «Чистих джерел». 

Упорядковане джерело у  с. Гаєвичі на території  

Овруцької  ТГ в поймі  річки Полохачівка  

9 БУВР Прип’яті Інженер-

гідротехнік 

Радомишльської 

дільниці 

Г.Намонюк 

23.05.2022 Нарада в Народицькій ТГ щодо необхідності 

проведення  робіт з ремонту шахтного водоскиду 

на Червоненському водосховищі на р.Стручок, 

притока р. Уж 

10 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук 

 

10.05.2022 Нарада з товаровиробниками щодо надання послуг 

з водно-повітряного режиму на осушуваних землях 

у вегетаційний період 

11 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв  

04.05.2022  Робоча зустріч з головою Новоград-Волинської 

РДА по питанню підготовки меліоративних систем 

до вегетаційного періоду та надання кваліфікованої 

консультативної допомоги сільгоспвиробникам 

12 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв  

10.05.2022  Еко-просвітницькі заходи.  Проведено конкурс 

малюнків  серед учнів  5 класу Гульської ЗОШ та 10 

класу Новоград-Волинської ЗОШ № 10 на тему 

«Вода - безцінний дар»  

13 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

дільниці 

С.Руднєв  

23.05.2022 Участь у громадських слуханнях з обговорення 

проекту регуляторного акту, а саме рішення 

виконавчого комітету Новоград-Волинської міської 

ради «Про затвердження Правил приймання 

стічних вод до систем централізованого 

водовідведення в місті Новоград-Волинський» 

14 БУВР Прип’яті Начальник 

Пулинської 

дільниці 

В.Кучер 

16.05.2022  Участь у нараді   керівників підприємств, установ, 

організацій  Пулинської селищної ради щодо 

забезпечення життєдіяльності громади 

15 БУВР Прип’яті Начальник 

Пулинської 

дільниці 

В.Кучер; 

Колектив 

дільниці 

20.05.2022 Участь у загальноміській толоці смт. Пулини. 

Приведено в естетичний стан територію дільниці, 

прибрано від сміття береги водойм та річок на 

території громади 

 

 

16 БУВР Прип’яті Начальник 

Олевської 

19.05.2022 

 

Засідання виконкому  Білокоровицької 

територіальної громади щодо перегляду тарифів на 



 

 

 

 дільниці 

З.Шиш 

 

 

 

оплату за вивіз сміття, водопостачання та 

водовідведення, надання дозволу на оренду майна 

громади 

17 БУВР Прип’яті Депутат 

Білокоровицької 

ТГ, механік 

Олевської ТГ, 

 Я.Савенок 

27.05.2022 

 

 

Засідання сесії  Білокоровицької територіальної 

громади щодо внесення змін до бюджету громади, 

надання пільг   оплати за землі, у т.ч. і  водного 

фонду 

18 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

05.05.2022 Участь у засіданні координаційного штабу по 

протипожежній безпеці Чуднівської МР  

19 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

19.05.2022 Участь у комісійному обстеженні водойми в  

с. Краснопіль  на території Краснопільської ТГ 

Житомирського району з метою надання дозволу  

орендарю водойми для ремонту гідроспоруди  

20 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці 

В. Наумчук 

19.05.2022 Взаємодія з Райгородоцькою сільською 

територіальною громадою щодо надання платних 

послуг з благоустрою територій громади 

 


