
Оренда нерухомого майно комунальної форми власності  

на території  Чернівецької області 

Назва органу 

місцевого 

самовряду     

вання, якому 

надані 

рекомендації 

 Номер і дата 

рекомендацій 

Реквізити розпорядчих 

документів, якими 

затверджено розмір 

орендних ставок (до 

дати надання 

рекомендацій) 

Розмір встановлених 

орендних ставок  до 

дати надання 

рекомендацій 

Реквізити розпорядчих 

документів, якими 

затверджено розмір 

орендних ставок після 

дати надання 

рекомендацій 

Розмір встановлених 

орендних ставок після дати  

надання рекомендацій 

Вижницька 

районна  рада 

09.01.2018 

№01-14/30 

Рішення шостої сесії 

районної ради VIІ 

скликання  

від 21 квітня 2016 року 

№115-6/16 (Додаток 5). 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 8 відстотків; 

розміщення аптек на 

площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 

Рішення шостої сесії 

районної ради VIІ 

скликання  

21 квітня 2016 року 

№115-6/16 (Додаток 5) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 8 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 



Герцаївська 

районна рада 

09.01.2018 

№01-14/31 

Положення про порядок 

розрахунку і 

використання плати за 

оренду майна спільної 

власності 

територіальних громад 

сіл та міста 

Герцаївського району 

(Додаток 2); (Рішення 

ІХ сесії районної ради 

VІІ скликання від 30 

червня  2016 року  

№39-09/16). 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 8 відстотків; 

розміщення аптек на 

площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 

Положення про порядок 

розрахунку і 

використання плати за 

оренду майна спільної 

власності 

територіальних громад 

сіл та міста 

Герцаївського району 

(Додаток 2); (Рішення 

ІХ сесії районної ради 

VІІ скликання від 30 

червня  2016 року  

№39-09/16). 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 8 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 

Глибоцька 

районна рада 

09.01.2018 

№01-14/32 

"Положення 

про порядок розрахунку 

і використання плати за 

оренду майна  

спільної власності 

територіальних громад 

селища та сіл  

Глибоцького району" 

(Рішенняї ХІІ сесії VI 

скликання від 10 серпня 

2012 року №99-12/12) 

розміщення аптек, - 15 

відсотків; розміщення 

аптек, що реалізують 

готові ліки, - 8 

відстотків. 

"Положення 

про порядок розрахунку 

і використання плати за 

оренду майна  

спільної власності 

територіальних громад 

селища та сіл  

Глибоцького району" 

(Рішенняї ХІІ сесії VI 

скликання від 10 серпня 

2012 року №99-12/12) 

розміщення аптек, - 15 

відсотків; розміщення аптек, 

що реалізують готові ліки, - 8 

відстотків. 



Заставнівська 

районна рада 

09.01.2018 

№01-14/33 

Положення про порядок 

розрахунку і 

використання плати  за 

оренду майна  спільної 

власності 

територіальних громад  

сіл, селища, міста 

району (Рішення VII 

сесії VІІ скликання від  

22 липня 2016 року № 

76-7/2016) 

розміщення аптек (крім 

тих, які самостійно 

виготовляють ліки), -  8 

відстотків; розміщення 

аптек, які самостійно 

виготовляють ліки, - 2 

відстотки; розміщення 

аптек, які 

обслуговують 

виключно пільгові 

категорії населення, - 

2.відстотки. 

Положення про порядок 

розрахунку і 

використання плати  за 

оренду майна  спільної 

власності 

територіальних громад  

сіл, селища, міста 

району (Рішення VII 

сесії VІІ скликання від  

22 липня 2016 року № 

76-7/2016) 

розміщення аптек (крім тих, 

які самостійно виготовляють 

ліки), -  8 відстотків; 

розміщення аптек, які 

самостійно виготовляють 

ліки, - 2 відстотки; 

розміщення аптек, які 

обслуговують виключно 

пільгові категорії населення, - 

2 відстотки. 

Кельменецька 

районна рада 

09.01.2018 

№01-14/34 

Положення про порядок 

розрахунку  

і використання плати за 

оренду майна 

підприємств, 

організацій та установ 

спільної власності 

територіальних громад 

сіл, селища району 

(Рішення ХХІ сесії VІ 

скликання від 25 

вересня 2014 року 

№432.21-6/14) 

розміщення аптек ( 

крім зазначених в п.4 

цього Положення ), що 

реалізують готові ліки, 

- 35 відстотків; 

розміщення аптек на 

площі, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 10 

відстотків. 

Рішення ХХІ сесії VІ 

скликання 25 вересня 

2014 року №432.21-6/14 

(Положення про 

порядок розрахунку  

і використання плати за 

оренду майна 

підприємств, 

організацій та установ 

спільної власності 

територіальних громад 

сіл, селища району) 

розміщення аптек ( крім 

зазначених в п.4 цього 

Положення ), що реалізують 

готові ліки, - 35 відстотків; 

розміщення аптек на площі, 

що використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 10 відстотків. 



Кіцманська 

районна рада 

09.01.218 

№01-14/35 

Положення про порядок 

розрахунку і 

використання плати за 

оренду майна спільної 

власності 

територіальних громад 

сіл, селищ, міста району 

(Рішення ХІ сесії IV 

скликання від 21.06 

2012 року №221-11/12) 

розміщення 

комерційних аптек, - 

15 відстотків; 

розміщення 

комунальних аптек та 

аптек, які самостійно 

виготовляють ліки, - 8 

відстотків 

Положення про порядок 

розрахунку і 

використання плати за 

оренду майна спільної 

власності 

територіальних громад 

сіл, селищ, міста району 

(Рішення ХІ сесії IV 

скликання від 21.06 

2012 року №221-11/12) 

розміщення комерційних 

аптек, - 15 відстотків; 

розміщення комунальних 

аптек та аптек, які самостійно 

виготовляють ліки, - 8 

відстотків 

Новоселицька 

районна рада 

09.01.218 

№01-14/36 

Положення про порядок 

розрахунку і 

використання плати за 

оренду майна спільної 

власності 

територіальних громад 

міста Новоселиця та сіл 

Новоселицького району 

(Рішення ХІ сесії 

районної ради VI 

скликання від 06.09.12 

р. №14-12/12) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 15 відсотків; аптек на 

площі, що 

використовується для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; аптек, які 

обслуговують пільгові 

категорії населення, - 2 

відсотки. 

Положення про порядок 

розрахунку і 

використання плати за 

оренду майна спільної 

власності 

територіальних громад 

міста Новоселиця та сіл 

Новоселицького району 

(Рішення ХІ сесії 

районної ради VI 

скликання від 06.09.12 

р. №14-12/12) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 15 

відсотків; аптек на площі, що 

використовується для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

аптек, які обслуговують 

пільгові категорії населення, - 

2 відсотки. 



Путильська 

районна рада 

09.01.218 

№01-14/37 

Рішення ХХVІІ сесія VІ  

скликання  від 

19.06.2014 року № 38- 

27/14 (Положення про 

порядок розрахунку і 

використання плати за 

оренду майна 

підприємств, 

організацій та установ 

спільної власності 

територіальних громад 

сіл, селища району) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 8 відстотків; 

розміщення аптек на 

площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 

Рішення ХХVІІ сесія VІ  

скликання  19.06.2014 

року № 38- 27/14 

(Положення про 

порядок розрахунку і 

використання плати за 

оренду майна 

підприємств, 

організацій та установ 

спільної власності 

територіальних громад 

сіл, селища району) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 8 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 

Сокирянська 

районна рада 

09.01.218 

№01-14/38 

"Положення про оренду 

майна, що є спільною 

власністю 

територіальних громад 

сіл і міста 

Сокирянського району" 

(Рішення п'ятої сесії 

районної ради шостого 

скликання від 28 

вересня 2011 року 

№38/05-11) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 8 відстотків; 

розміщення аптек на 

площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 

"Положення про оренду 

майна, що є спільною 

власністю 

територіальних громад 

сіл і міста 

Сокирянського району" 

(Рішення п'ятої сесії 

районної ради шостого 

скликання від 28 

вересня 2011 року 

№38/05-11) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 8 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 



Сторожинецька 

районна рада 

09.01.218 

№01-14/39 

Положення про порядок 

розрахунку і 

використання плати за 

оренду (найм) майна 

підприємств, 

організацій та установ 

спільної власності 

територіальних громад 

сіл, селища, міста   

району (Рішення VІІІ 

сесія VІ скликання від 

23 березня 2012 р. №  8 

- 8/2012) 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; комунальних 

аптек, що реалізують 

готові ліки та які 

самостійно 

виготовляють ліки - 8 

відсотків;  розміщення 

ветеринарних аптек, - 

10 відсотків; 

розміщення 

комерційних аптек, - 

15 відсотків.                   

Положення про порядок 

розрахунку і 

використання плати за 

оренду /найм/ майна 

підприємств, 

організацій та установ 

спільної власності 

територіальних громад 

сіл, селища, міста   

району (Рішення VІІІ 

сесія VІ скликання від 

23 березня 2012 р. №  8 

- 8/2012) 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; комунальних аптек, 

що реалізують готові ліки та 

які самостійно виготовляють 

ліки - 8 відсотків;  розміщення 

ветеринарних аптек, - 10 

відсотків; розміщення 

комерційних аптек, - 15 

відсотків. 

Хотинська 

районна рада 

09.01.218 

№01-14/40 

Положення про надання 

в позичку та оренду 

комунального  майна, 

що належить до  

спільної власності 

територіальних громад 

сіл та міста району 

(Рішення ХІІІ сесії VІ 

скликання від 30.08. 

2012 р. №287/13/12 ) 

розміщення аптек, що 

реалізовують готові 

ліки, - 30 відсотків; 

розміщення аптек, які 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 

Рішення ХІІІ сесії VІ 

скликання від 30.08. 

2012 р. №287/13/12 

Положення про надання 

в позичку та оренду 

комунального  майна, 

що належить до  

спільної власності 

територіальних громад 

сіл та міста району 

розміщення аптек, що 

реалізовують готові ліки, - 30 

відсотків; розміщення аптек, 

які виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 



Вашковецька 

міська рада 

09.01.2018 

№01-14/41 

Методика розрахунку 

орендної плати за 

користування майном 

комунальної власності 

об’єднаної 

територіальної громади 

та пропорції її 

розподілу(Рішення VІ 

сесії VIІІ скликання 

міської ради  від 

08.06.2017 р. №237-6/17 

"Про управління 

майном комунальної 

власності Вашківецької 

ОТГ") 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 8 відстотків; 

розміщення аптек на 

площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 

Методика розрахунку 

орендної плати за 

користування майном 

комунальної власності 

об’єднаної 

територіальної громади 

та пропорції її 

розподілу(Рішення  

сесії міської ради 

№237-6/17 від 

08.06.2017 р. "Про 

управління майном 

комунальної власності 

Вашківецької ОТГ") 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 8 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 

Вижницька 

міська рада 

09.01.2018 

№01-14/42 

Методика розрахунку 

орендної плати за 

майно, що знаходиться 

в комунальній власності 

Вижницької міської 

територіальної громади 

та пропорції її 

розподілу (Рішення IV 

сесії VІІІ-го скликання 

від  22 березня 2017 

року № 80-4/17)  

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 8 відстотків; 

розміщення аптек на 

площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 

Методика розрахунку 

орендної плати за 

майно, що знаходиться 

в комунальній власності 

Вижницької міської 

територіальної громади 

та пропорції її 

розподілу (Рішення IV 

сесії VІІІ-го скликання 

від  22 березня 2017 

року № 80-4/17)  

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 8 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 



Герцаївська 

міська рада 

09.01.2018 

№01-14/43 

"Положення про оренду 

 нерухомого майна та 

порядок розрахунку і  

 використання та плата 

за оренду майна  

 комунальної власності 

територіальної  

 громади м.Герца" 

(Рішення ІІ сесії V 

скликання від 

27.03.2006 року №12-

02/6) 

Пункт 8 Розділу VII " 

8. Розмір місячної 

орендної плати:- у разі, 

коли приміщення 

орендується 

підприємством або 

госпрозрахунковим 

підрозділом бюджетної 

установи розмір 

місячної орендної 

плати встановлюється 

за домовленістю 

сторін". 

_ _ 

Заставнівська 

міська рада 

09.01.2018 

№01-14/44 

«Положення про 

порядок розрахунку та 

використання плати за 

оренду майна, що 

належить до 

комунальної власності 

територіальної громади 

м. Заставна» (Рішення 

VІІІ сесії VІІ скликання 

від 10 червня 2016 року  

№165/8-ІІ-2016) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 8 відстотків; 

розміщення аптек на 

площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; ветеринарні 

аптеки, - 10 відсотків. 

«Положення про 

порядок розрахунку та 

використання плати за 

оренду майна, що 

належить до 

комунальної власності 

територіальної громади 

м. Заставна» (Рішення 

VІІІ сесії VІІ скликання 

від 10 червня 2016 року  

№165/8-ІІ-2016) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 8 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки;  ветеринарні аптеки, 

- 10 відсотків. 



Кіцманська 

міська рада 

09.01.2018 

№01-14/45 

_ _ _ _ 



Новодністровсь

ка міська рада 

09.01.2018 

№01-14/46 

"Положення про оренду 

майна, що належить до 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Новодністровськ" 

(Рішення 

Новодністровської 

міської ради від 

21.03.2013 року №31) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 8 відстотків; 

розміщення аптек на 

площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 

"Положення про оренду 

майна, що належить до 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Новодністровськ" 

(Рішення 

Новодністровської 

міської ради від 

21.03.2013 року №31) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 8 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки. 

Новоселицька 

міська рада 

09.01.2018 

№01-14/47 

- - - - 



Сокирянська 

міська рада 

09.01.2018 

№01-14/48 

"Положення про 

порядок передачі в 

оренду майна 

комунальної власності 

Сокирянської міської 

об'єднаної 

територіальної громади" 

(Рішення 18 сесії VІІ 

скликання від 

10.11.2016 р. №230/18-

16) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 8 відстотків; 

розміщення аптек на 

площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; розміщення 

ветеринарних аптек, -

10 відсотків. 

"Положення про 

порядок передачі в 

оренду майна 

комунальної власності 

Сокирянської міської 

об'єднаної 

територіальної 

громади" (Рішення 18 

сесії VІІ скликання від 

10.11.2016 р. №230/18-

16) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 8 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; розміщення 

ветеринарних аптек, -10 

відсотків. 

Сторожинецька 

міська рада 

09.01.2018 

№01-14/49 

"Методика розрахунку 

орендної плати за 

комунальне майно" 

(Рішення ХІІ сесії VІІ 

скликання від 

27.10.2017 р. №368-

12/2017) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 8 відстотків; 

розміщення аптек на 

площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; розміщення 

ветеринарних аптек, -

10 відсотків. 

"Методика розрахунку 

орендної плати за 

комунальне майно" 

(Рішення ХІІ сесії VІІ 

скликання від 

27.10.2017 р. №368-

12/2017) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 8 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; розміщення 

ветеринарних аптек, -10 

відсотків. 



Хотинська 

міська рада 

09.01.2018 

№01-14/50 

"Положення про 

надання в позичку та 

оренду комунального 

майна, що перебуває у 

власності 

територіальної громади 

міста" (Рішення 14 сесіі 

VІ від  30 серпня 2012 

року № 198/14/12) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 20 відстотків; 

розміщення аптек на 

площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; розміщення 

ветеринарних аптек, - 

20 відсотків. 

"Положення про 

надання в позичку та 

оренду комунального 

майна, що перебуває у 

власності 

територіальної громади 

міста" (Рішення 14 сесіі 

VІ від  30 серпня 2012 

року № 198/14/12) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 20 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; розміщення 

ветеринарних аптек, -20 

відсотків. 



Чернівецька 

міська рада 

09.01.2018 

№01-14/51 

"Положення про 

порядок розрахунку 

плати за оренду майна, 

що належить до 

комунальноїї власності 

територіальних громад 

м.Чернівців" (Рішення 

VІ скликання  від 

27.12.2012 р. №700 із 

змінами та 

доповненнями, 

внесеними рішенням 

міської ради VІ 

скликання від 

25.12.2014 р. №1445) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 15 відстотків; 

розміщення аптек на 

площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 6 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; розміщення 

ветеринарних аптек, - 

10 відсотків; 

розміщення аптек-

музеїв, - 3 відсотки. 

"Положення про 

порядок розрахунку 

плати за оренду майна, 

що належить до 

комунальноїї власності 

територіальних громад 

м.Чернівців" (Рішення 

VІ скликання  від 

27.12.2012 р. №700 із 

змінами та 

доповненнями, 

внесеними рішенням 

міської ради VІ 

скликання від 

25.12.2014 р. №1445) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 15 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 6 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; розміщення 

ветеринарних аптек, - 10 

відсотків; розміщення аптек-

музеїв, - 3 відсотки. 



Кельменецька 

селищнаи рада 

09.01.2018 

№01-14/52 

"Положення про 

порядок розрахунку і 

використання плати за 

оренду майна,що 

належить до 

комунальної власності 

територіальної    

громади смт.Кельменці 

(нова редакція)" 

(Рішення ХІІ сесії 

селищної ради VІ 

скликання від 

14.06.2012 року №243-

12/12)   

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, 

- 8 відстотків; 

розміщення аптек на 

площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 

відсотки; розміщення 

аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; розміщення 

ветеринарних аптек, - 

10 відсотків. 

"Положення про 

порядок розрахунку і 

використання плати за 

оренду майна,що 

належить до 

комунальної власності 

територіальної    

громади смт.Кельменці 

(нова редакція)" 

(Рішення ХІІ сесії 

селищної ради VІ 

скликання від 

14.06.2012 року №243-

12/12)   

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 8 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; розміщення 

ветеринарних аптек, - 10 

відсотків. 

Путильська 

селищна рада 

09.01.2018 

№01-14/53 

"Положення про 

порядок передачі в 

оренду комунального 

майна 

територіальної громади 

Путильської селищної 

ради" (Рішення  V сесії 

VІІ скликання від 

23.02.2016 року №5) 

Розмір орендної плати 

за оренду нерухомого 

майна бюджетними 

організаціями, які 

утримуються за 

рахунок бюджету 

селищної ради; 

державними та 

комунальними 

закладами охорони 

здоров’я, які 

утримуються за 

рахунок державного та 

місцевого бюджету 

становить 7грн. за 1 

кв.м. орендованої 

площі в місяць.  

- - 



Глибоцька 

селищна рада 

09.01.2018 

№01-14/54 

"Положення про 

порядок розрахунку 

використання плати за 

оренду майна 

комунальної власності 

територіальної громади 

селища Глибока" 

(Рішення XXXI сесії VІ 

скликання від 19 

листопада 2013 №283-

31/13) 

розміщення 

комерційних аптек, - 

15 відстотків; 

розміщення 

комунальних аптек та 

аптек, які самостійно  

виготовляють ліки, - 8 

відсотків. 

"Положення про 

порядок розрахунку 

використання плати за 

оренду майна 

комунальної власності 

територіальної громади 

селища Глибока" 

(Рішення XXXIІ сесії 

VІІ скликання від 02 

лютого 2018 №885-

33/18) 

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки, - 8 

відстотків; розміщення аптек 

на площині, що 

використовуються для 

виготовлення ліків за 

рецептами, - 3 відсотки; 

розміщення аптек, які 

облслуговують пільгові 

категорії аселення, - 2 

відсотки; розміщення 

ветеринарних аптек, 

Лужанська  

селищна рада 

09.01.2018 

№01-14/55 

_ _ _ _ 

 


