
 

 

 

Додаток 1 

РЕЄСТР 

публікацій у засобах масової інформації 
 

№ 

з/п 

Найменування 

організації 

Дата 

публікацій 

 

Найменування 

Назва ЗМІ Назва статті,  П ІБ автора, виступаючого 

1 БУВР Прип’яті 
23.12.2022  

 

Газета 

 "Земля 

Бердичівська" 

"До уваги водокористувачів", 

провідний інженер з ВВР Т. Пешкіна 

 

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; 

Спеціалісти з 

водних ресурсів 

08.12.2022 Онлайн нарада БУВР Прип’яті щодо підготовки  

Програми  заходів Плану управління річковим 

суббасейном Прип’яті на період 2025-2030 роки,  

спрямованих на вирішення головних водно-

екологічних проблем річкового суббасейну 

(забруднення органічними, біогенними та 

небезпечними речовинами, гідроморфологічні 

зміни, неконтрольоване водокористування, 

засмічення)  

2 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима 

 

07.12.2022 

 

Участь у засіданні Державної комісії з питань 

техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій  у режимі відеоконференції: 

1.Про стан забезпечення населення якісною та 

безпечною для здоров’я людини питною водою; 

2. Про розгляд та затвердження Плану заходів 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування щодо підготовки 

та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2023 

році; 

3.  Про розгляд та схвалення Плану роботи 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій на 2023 рік  

3 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима 

 

 

20.12.2022 Участь у засіданні Басейнової ради середнього 

Дніпра: 

1.Представлення проєкту Методичних 

рекомендацій з відновлення гідроморфологічних 

характеристик водотоків. 

2. Про стан підготовки Плану управління річковим 

суббасейном середнього Дніпра, а саме  розділу 8 

«Повний перелік програм заходів» 

4 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима; 

Члени 

Басейнової 

Ради; 

Запрошені 

21.12.2022 Засідання Басейнової ради річки  Прип’ять : 

1.Водно-екологічні проблеми суббасейну Прип’яті 

за даними державного моніторингу масивів 

поверхневих вод та державного обліку 

водокористування. 

2.Стан підготовки Плану управління суббасейном 

річки Прип’ять, зокрема розробка розділу 8, який 

включає перелік програм заходів, необхідних до 

впровадження та виконання в басейні річки 

Прип’ять. 

3.Затвердження Плану роботу басейнової ради  



 

 

 

річки Прип’ять на 2023 рік 

5 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима; 

члени 

Технічної 

ради 

05.12.2022 

12.12.2022 

19.12.2022 

26.12.2022 

Засідання Технічної ради БУВР Прип’яті щодо 

розгляду документів дозвільного характеру.  

6 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима; 

посадові особи 

та спеціалісти 

управління 

13.12.2022 Участь в онлайн-конференції Центру підвищення 

кваліфікації працівників водного господарства та 

Державного агентства водних ресурсів України з  

перевірки знань з охорони праці  

 

7 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима  

19.12.2022 Виробнича нарада на базі Олевської та 

Коростенської  дільниць щодо завершення 

виконання планових показників доглядових робіт 

на меліоративних системах на кінець 2022 року  

 

8 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима  

28.12.2022 Виробнича нарада Басейнового управління водних 

ресурсів річки Прип’ять:  

1. Підведення підсумків роботи водогосподарсько-

меліоративного комплексу за  2022 рік.  

2. Щодо забезпечення контролю за дотриманням  

режимів роботи водних об’єктів у осінньо-зимовий 

період. 

3. Інші питання 

9 БУВР Прип’яті Начальник 

управління 

В. Азима  

28.12.2022 Участь  у черговому засіданні комісії з питань ТЕБ 

та НС Житомирської ОДА: 

1. Про затвердження плану дій щодо 

підготовки до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2023 році. 

2. Про заходи з запобігання гибелі людей  на 

водних об’єктах області. 

10 БУВР Прип’яті Заступник 

начальника 

О. Микитин 

09.12.2022 Участь у засіданні обласної комісії з питань 

розпорядження землями державної власності 

несільськогосподарського призначення  

11 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

Новоград-

Волинської 

дільниці 

С.Руднєв 

08.12.2022 Участь в онлайн-засіданні комісії з питань ТЕБ та 

НС Новоград-Волинської міської ради про 

забезпечення об’єктів критичної інфраструктури 

Новоград-Волинської міської територіальної  

громади альтернативними джерелами живлення 

12 БУВР Прип’яті В.о. начальника 

Новоград-

Волинської 

дільниці 

С.Руднєв 

16.12.2022 Участь в онлайн-засіданні комісії з питань ТЕБ та 

НС Новоград-Волинської міської ради про 

затвердження плану розміщення і укриття 

населення Новоград-Волинської міської ТГ в 

захисних спорудах цивільного захисту 

13 БУВР Прип’яті Начальник 

Радомишльської 

дільниці П.Іщук 

02.12.2022 

16.12.2022 

Участь у засіданні   державної пожежно-

рятувальної частини 1 ДПРЗ Головного управління 

ДСНС України у Житомирській області по 

питанню затвердження порядку взаємодії  в разі 

виникнення НС техногенного і природного 

характеру на водогосподарських об’єктах 

 м. Радомишль та смт. Брусилів 

14 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік 

К.Майгун 

02.12.2022 

27.12.2022 

Участь у засіданні    державної пожежно-

рятувальної частини 3 ДПРЗ Головного управління 

ДСНС України у Житомирській області по 

питанню затвердження  взаємодії в разі виникнення 

НС техногенного і природного характеру на 

водогосподарських об’єктах м. Овруч та смт. 

Народичі 



 

 

 

15 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер-

гідротехнік     

Л.Польська  

27.12.2022  Засідання комісії ТЕБ та НС Коростишівської ТГ 

по питанню  затвердження плану дій щодо 

підготовки до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2023 р. на території   Коростишівської 

ТГ 

16 БУВР Прип’яті Начальник 

Бердичівської 

дільниці  

В. Наумчук; 

Колектив 

дільниці 

14.12.2022 Проведення заходів щодо вшанування пам'яті 

загиблих ліквідаторів наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 БУВР Прип’яті Провідний 

інженер 

Чуднівської ЗО 

В.Осадчук 

07.12.2022 Участь у  засіданні комісії з питань ТЕБ та НС 

Вільшанської ТР щодо забезпечення роботи  

пунктів незламності на території громади та  

проведення заходів щодо забезпечення дотримання 

режиму роботи водного об’ єкта у с. Крапівці у 

період осінньо-зимового періоду 

 БУВР Прип’яті Начальник  

Олевської  

дільниці                   

З. Шиш 

09.12.2022 Участь у засіданні виконавчого комітету 

Білокоровицької с/ради щодо надання матеріальної 

допомоги захисникам України 

 БУВР Прип’яті Механік 

Олевської 

дільниці 

(депутат 

Білокоровицької 

СР) 

16.12.2022 Участь у засіданні виконавчого комітету 

Білокоровицької с/ради щодо затвердження 

бюджету на 2023 рік та вирішення земельних 

питань 

 БУВР Прип’яті Начальник  

Олевської  

дільниці                   

З. Шиш 

22.12.2022 Участь у засіданні виконавчого комітету 

Білокоровицької с/ради щодо затвердження плану 

роботи на І квартал 2023 року 

 БУВР Прип’яті Начальник 

Пулинської 

дільниці 

В. Кучер 

02.12.2022  Нарада з питань благоустрою Курненської 

сільської ради та  надходження коштів на 

спеціальний рахунок 

 

 

 

 

 


