
ПРОТОКОЛ  

громадських слухань з питання: 

«Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення м. Коломиї» 
 

15 квітня 2021 року                                          МПК «Народний дім» 

14:00 год.                      

                                       
 

Головуючий: Олег Токарчук – перший заступник міського голови 

На громадських слуханнях присутні꞉ 10 осіб. 

У громадських слуханнях брали участь: начальники та працівники 

структурних підрозділів міської ради, жителі Коломийської міської 

територіальної громади, представники ЗМІ. 

 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення м. Коломиї» 

 

Головуючий: Олег Токарчук – перший заступник міського голови 

Запропонував встановити РЕГЛАМЕНТ слухань: 

для інформації по даному питанню – до 10 хвилин 

для виступів  – до 5 хвилин 

на запитання і відповіді – до 3 хвилин 

ПРИЙНЯТО 

 

Головуючий: Олег Токарчук – перший заступник міського голови 

 Надав слово Миколі Саєвичу - директору комунального підприємства 

«Коломияводоканал». 

 

ВИСТУПИЛИ: Микола Саєвич зачитав Правила приймання стічних вод до 

систем централізованого водовідведення м. Коломиї. 
 

ВИСТУПИЛИ: Олег Токарчук  

 - щодо проведення лабораторних досліджень для встановлення порушень 

при відборі стічних вод; 

 - щодо підприємств та організацій, які можуть бути потенційними 

порушниками і забруднювачами води. 

 

ВИСТУПИЛИ: Микола Саєвич директору комунального підприємства 

«Коломияводоканал». 

 - повідомив, що на КП “Коломияводоканал” можна отримати результати 

аналізів води та стічних вод, скориставшись послугами хіміко-бактеріологічної 

лабораторії.  

 - повідомив, що підприємства та організації можуть бути потенційними 

порушниками і забруднювачами води, а саме підприємства, які надають 

послуги у сфері громадського харчування. 

 



ВИСТУПИЛИ: Ліліана Білейчук - громадська активістка  

 - щодо вирішення проблем в сільських населених пунктах, в яких немає 

централізованого водовідведення. 

 

ВИСТУПИЛИ: Микола Саєвич, Олег Токарчук щодо вирішення проблем у 

сільських місцевостях, в яких немає централізованого водовідведення. У разі 

порушення норм Коломийське міське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повинно реагувати на 

дану проблему та вжити заходи щодо усунення порушень. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олег Токарчук – перший заступник міського голови 

Закликав усі підприємства вивчити порядок Правил приймання стічних вод до 

систем централізованого водовідведення та взяти його до виконання. 

 

Головуючий: Олег Токарчук – перший заступник міського голови 

 Поставив на голосування проект рішення «Про затвердження Правил 

приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Коломиї»  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  
за – 10 

проти – 0 

утримались – 0  

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії міської ради прийняти рішення міської ради 

«Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого 

водовідведення м. Коломиї». 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                       Олег ТОКАРЧУК 

 

 

Протокол вела: 

спеціаліст 1 категорії 

організаційного відділу  

міської ради                                                                         Христина БОГАК 


