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Про затвердження кошторисної документації 

на влаштування системи пожежної 

сигналізації, оповіщення про пожежу та 

блисковозахисту в Потуторському навчально-

виховному комплексі «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Бережанської міської 

ради 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  

звернення відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради від 

25.08.2021 року № 616/01-16, кошторисну документацію «Влаштування системи 

пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та блискавко захисту в 

Потуторському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Бережанської міської ради 

Тернопільської області по вул. Некрасова, 42 в с. Потутори, Тернопільської 

області» та кошторисну документацію «Влаштування системи пожежної 

сигналізації, оповіщення про пожежу та блискавко захисту в Жовнівській філії 

Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів -ДНЗ» за адресою с. Жовнівка 

Тернопільської області», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії міської ради 

з питань бюджету та фінансів(протокол №22 від 03.09.2021року),  сесія 

Бережанської міської  ради  

 

ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок «Влаштування системи 

пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та блискавко захисту в 



Потуторському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Бережанської міської ради 

тернопільської області по вул. Некрасова, 42 в с. Потутори, Тернопільської 

області», вартістю 765,216 тис. грн. (сімсот шістдесят п’ять тисяч двісті 

шістнадцять гривень 00 коп.),  

2. Затвердити зведений кошторисний розрахунок «Влаштування системи 

пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та блискавко захисту в 

Жовнівській філії Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів -ДНЗ» за адресою                  

с. Жовнівка Тернопільської області», вартістю 159,294 тис. грн. (сто п’ятдесят 

дев’ять тисяч двісті дев’яносто чотири  гривні  00 коп.).  

3  . Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Володимира Урдейчука. 
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