
316. Відмовити у задоволенні заяви гр. ________. «Про надання земельної 

ділянки  площею 0,036 га по вул. Львівська для ведення садівництва».  

316.1. Відмовити у задоволенні заяви гр. ____________. «Про надання в 

оренду земельної ділянки площею 200 кв. м. по вул.. Львівська для 

ведення городництва».  

 

317. Пункт 1 рішення сесії Бережанської міської ради №987 від 02.09.2014 

року «Про затвердження Положення про здійснення сезонної 

роздрібної торгівлі в місті Бережани» скасувати і викласти в 

наступній редакції:  

1.  Затвердити Положення про здійснення сезонної роздрібної торгівлі в 

м. Бережани (Додається). 

1.1. Затвердити Методику розрахунку вартості оренди окремих 

конструктивних елементів благоустрою (Додаток 1 до 

Положення про здійснення сезонної роздрібної торгівлі на 

території міста Бережани); 

1.2. Затвердити Договір оренди елементів благоустрою з метою 

здійснення торгівельної діяльності (Додаток 2 до Положення 

про здійснення сезонної роздрібної торгівлі на території міста 

Бережани).» 

 

318-329.Виділити одноразову грошову допомогу за рахунок коштів міського 

бюджету в сумі   ……… гривень таким громадянам: 

318. ________________, жителька м. Бережани, вул. Цегельна, ___, в сумі       

грн. 

319. ________________, жителька м. Бережани, вул. С.Бандери, ____, в сумі        

грн. 

320. ________________, жителька м. Бережани, вул. Коцюбинського, ____, в 

сумі       грн. 

321. ________________, житель м. Бережани, вул. Лепких, ____, в сумі       

грн. 

322. ________________, жителька м. Бережани, вул. Ковпака, ____, в сумі        

грн. 

323. ________________, житель м. Бережан, вул. Тиха, ____, в сумі      грн. 

324. ________________, жителька м. Бережани, вул. Бояна, ____, в сумі      

грн. 

325. ________________ ,житель м. Бережани, вул. Стефаника, ____, в сумі       

грн. 

326. ________________, жителька  м. Бережани, вул. Шевченка, ____, в сумі        

грн. 

327. ________________, жителька  м. Бережани, вул. Червона, ____, в сумі       

грн. 

328. ________________, житель м. Бережани, вул. Тиха____,в сумі     грн. 

329. ________________, жителька  м. Бережани, вул. Корольова, _____, в сумі        

грн. 



 

330. Відмовити ТзОВ «Бережанська агропромтехніка» в зменшенні розміру 

орендної плати за  земельні ділянки по вул. Шевченка, 55 в м. Бережани. 

331. Відмовити МПП «Гольцер» в зменшенні розміру орендної плати за 

земельну ділянку по вул. Лесі Українки, 14 в м. Бережани. 

 

332. Відмовити Бережанській районній дитячій громадській організації 

«Екологічний клуб «Край» у продовжені оренди приміщення кімнати на 

пл. Ринок,14 в м. Бережани, яка знаходиться у комунальній власності 

територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай, у зв’язку 

необхідністю використання даного приміщення для потреб 

Бережанської міської ради. 

 

 


