
 

 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

 VІІI сесія 

(ІII засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

12 травня 2021 року                    м. Бережани           № 232 

 

Про затвердження зведеного  

кошторисного розрахунку «Влаштування 

системи пожежної сигналізації, оповіщення 

про пожежу, автоматичного пожежогасіння 

кухні та блискавкозахисту закладу дошкільної 

освіти ясла-садок «Золотий ключик» по 

вул. Січових Стрільців, 28А в м. Бережани,  

Тернопільської області» 

 

   Відповідно до п.4 «Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.05.2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження 

проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розглянувши  

кошторисну документацію «Влаштування системи пожежної сигналізації, 

оповіщення про пожежу, автоматичного пожежогасіння кухні та 

блискавкозахисту закладу дошкільної освіти ясла-садок «Золотий ключик» по 

вул. Січових Стрільців, 28А в м. Бережани, Тернопільської області», керуючись 

ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

висновки постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, міська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок «Влаштування системи 

пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, автоматичного пожежогасіння 

кухні та блискавкозахисту закладу дошкільної освіти ясла-садок «Золотий 

ключик» по вул. Січових Стрільців, 28А в м. Бережани, Тернопільської 

області»  вартістю 1128,178 тис. грн. (один мільйон сто двадцять вісім тисяч сто 

сімдесят вісім гривень 00 коп.), в тому числі за розділами: 



1.1. «Влаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу, автоматичного пожежогасіння кухні та блискавкозахисту закладу 

дошкільної освіти ясла-садок «Золотий ключик» по вул. Січових Стрільців, 28А 

в м. Бережани, Тернопільської області» (пожежна сигналізація та оповіщення 

людей про пожежу)  вартістю – 734,063тис. грн.. 

1.2. «Влаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу, автоматичного пожежогасіння кухні та блискавкозахисту закладу 

дошкільної освіти ясла-садок «Золотий ключик» по вул. Січових Стрільців, 28А 

в м. Бережани, Тернопільської області» (блискавкозахист будівлі) вартістю – 

250,194 тис. грн.. 

1.3. «Влаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу, автоматичного пожежогасіння кухні та блискавкозахисту закладу 

дошкільної освіти ясла-садок «Золотий ключик» по вул. Січових Стрільців, 28А 

в м. Бережани, Тернопільської області» (пожежогасіння приміщення кухні) 

вартістю  71,862 тис. грн.. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Валерія Бабича. 

 

 

Міський голова                                                                Ростислав БОРТНИК 

 


