
Оренда нерухомого майно комунальної форми власності  

на території Київської 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 

Березанська 

міська рада 

  рішення Березанської міської ради 

від 26.03.2010 № 518-37-V «Про 

удосконалення порядку оренди 

майна, що належить до комунальної 

власності територіальноЇ громади 

міста Березань» 

25   25 

Тетіївська 

міська рада 

  Рішення від 18.07.2013 № 613 "Про 

затвердження переліку фіксованих 

відсотків при нарахуванні ставок 

орендної плати на земельні ділянки 

м. Тетіїв 

- - - 



Бориспільська 

міська рада 

  Положення про порядок передачі в 

оренду об’єктів комунальної 

власності територіальної громади м. 

Борисполя в новій редакції, 

затверджене рішенням міської ради 

від 08.09.2015 № 5463-66-VI 

11% - для аптек, що 

реалізують готові 

ліки;                 3% - 

для аптек на площі, 

що 

використовується 

для виготовлення 

ліків за рецептами 

Положення про 

порядок передачі 

в оренду об’єктів 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Борисполя в новій 

редакції, 

затверджене 

рішенням міської 

ради від 

08.09.2015 № 

5463-66-VI 

11% - для аптек, що реалізують 

готові ліки;                 3% - для 

аптек на площі, що 

використовується для 

виготовлення ліків за рецептами 

Броварська 

міська рада 

  рішення Броварської міської ради 

від 09.10.2014 № 1309-48-06 "Про 

затвердження Методики розрахунку 

і порядку використання плати за 

оренду комунального майна 

територіальної громади м. Бровари" 

аптеки різних форм 

власності, крім 

комунальних, що 

реалізують готові 

ліки, самостійно 

виготовляють ліки - 

20%                                            

аптеки комунальної 

власності - 1% 

не приймались на попередньому рівні 



  рішення Броварської міської ради 

від 22.06.2016 № 289-18-17 "Про 

внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 

09.10.2014 № 1309-48-06 "Про 

затвердження Методики розрахунку 

і порядку використання плати за 

оренду комунального майна 

територіальної громади м. Бровари" 

аптеки різних форм 

власності, крім 

комунальних, що 

реалізують готові 

ліки, самостійно 

виготовляють ліки - 

20%                                            

аптеки комунальної 

власності - 1% 

Бучанська 

міська рада 

  Рішення від 31.10.2013 № 1429-45-

VІ " Про затвердження Методики 

розрахунку орендної плати за 

користування майном 

територіальної громади м. Буча та 

пролонгації її розподілу" 

8% - для аптек, що 

реалізують готові 

ліки, 3%- аптек на 

площі, що 

використовується 

для виготовлення 

ліків, 2%- для атек, 

що обслуговують 

пільгові категорії 

населення. 

    

Васильківська 

міська рада  

  Методика розрахунку і порядок 

використання плати за оренду 

майна, що знаходиться у власності 

територіальної громади міста 

Василькова затверджена рішенням 

15-ої сесії міської ради від 

26.08.2011 року № 05.18-15-VI із 

змінами внесеними рішенням 

Васильківської міської ради від 

27.09.2012 року № 02.01-29 п/ч-VI 

8 % (розміщення 

аптек, що реалізують 

готові ліки),                                       

3 % (розміщення 

аптек на площі, що 

використовується 

для виготовлення 

ліків за рецептами),                                    

2 % (розміщення 

аптек, які 

обслуговують 

- - 



пільгові категорії 

населення )  

Ірпінська 

міська рада 

  Рішення від 13.09.2013 № 3424-47-

VІ "Про оренду комінального майна 

територіальної громади м. Ірпінь" 

розміщення аптек, 

що реалізують готові 

ліки -8% 

- - 

Обухівська 

міська рада  

  Рішення від 27.04.2016 № 163-9-УІІ 

"Про затвердження методики 

розрахунку  і порядку використання 

плати за оренду комунального 

майна та орендних ставок за 

використання нерухомого 

комунального майна в новій 

редакції" 

аптеки, що 

реалізують готові 

ліки - 8%, аптеки на 

площі, що 

використовуються 

для виготовлення 

ліків за рецептами - 

3%, аптеки, які 

обслуговують 

пільгові категорії 

населення -2% 

- - 



Переяслав-

Хмельницька 

міська рада 

  Рішення міської ради від 06.04.17 № 

116-33-VII «Про затвердження 

Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна 

комунальної власності 

територіальної громади міста 

Переяслава-Хмельницького в новій 

редакції»; 

аптеки на площі, що 

використовуються 

для виготовлення 

ліків за рецептами - 

6%, аптеки, які 

обслуговують 

пільгові категорії 

населення -4%. 

Рішення міської 

ради від 

14.06.2018 № 96-

52/3-VII «Про 

внесення змін до 

рішення міської 

ради від 06.04.17 

«116-33-VII «Про 

затвердження 

Методики 

розрахунку та 

порядку 

використання 

плати за оренду 

майна 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади міста 

Переяслава-

Хмельницького в 

новій редакції» 

  

  

       - Методика розрахунку та 

порядок використання плати за 

оренду майна комунальної власності 

територіальної громади міста 

Переяслава-Хмельницького в новій 

редакції» 

   



  

  

   

Ржищівська 

міська рада 

         

Славутицька 

міська рада 

  Рішення міської ради від 22.09.2015 11% Рішення міської 

ради від 

22.09.2015 

11% 

  

№ 1895-61-VI 

 

№ 1895-61-VI 

 



Фастівська 

міська рада 

  Рішення від 01.06.2017 № 13-ХХІХ-

VІІ "Про затвердження Методики 

розрахунку і порядку використання 

плати за оренду майна, що 

знаходиться в комунальній 

власності територіальної громади 

Фастівської міської ради" 

комунальні-25%, 

виготовлення ліків 

за рецептами -3%, 

які обслуговують 

пільгові категорії 

населення-2% 

- - 

Вишгородська 

міська рада 

          

Кагарлицька 

міська рада 

         

Вишнева 

міська рада 

Миронівська 

міська рада 

  

  

  

Постановою КМУ від 04.10.1995 № 

786 Про Методику розрахунку 

орендної плати за державне майно 

та пропозиції її розподілу , зі 

змінами від 08.08.2016 № 516 

- - 

- 

рішення 37 сесії 

Української 

- 

- 

розміщення:                   - аптек, 

що реалізують готові ліки - 8 %;                  



Українська 

міська рада 

Постановою КМУ від 04.10.1995 № 

786 Про Методику розрахунку 

орендної плати за державне майно 

та пропозиції її розподілу  

- міської ради 7 

скликання від 

15.02.2018 р.№ 

50/0/7-18 

- аптек на площі, що 

використовується для 

виготовлення ліків за рецептами 

- 3 %;                                      - 

аптек, які обслуговують 

пільгові категорії населення - 

2% 

рішення 62 сесії Української міської 

ради 6 скликання від 13.11.2014 р. 

№ 273/0/7-14-62-6 скл. 

розміщення:                   

- аптек, що 

реалізують готові 

ліки - 8 %;                  

- аптек на площі, що 

використовується 

для виготовлення 

ліків за рецептами - 

3 %;              - аптек, 

які обслуговують 

пільгові категорії 

населення - 2 % 

Таращанська 

міська рада 

  Рішення від 22.09.2009 № 353-27-V 

"Про порядок оренди комунального 

майна територіальної громади м. 

Тараща"  

аптек, які 

обслуговують 

пільгові категорії 

населення-2%            

аптеки на площі що 

використовується 

для виготовлення 

ліків за рецептами -

3% 

- - 

Яготинська 

міська рада 

  Рішення Яготинської міської ради 

від 15.08.2013 № 1932-38-VІ №Про 

оренду нерухомого майна 

територіальної громади міста 

Яготин" 

аптеки різних фор 

власності, крім 

комунальних, що 

реалізують готові 

ліки, самостійно 

виготовляють ліки -

не приймався не змінювались 



30%, аптеки 

комунальної 

власності  -10% 

Богуславська 

міська рада 

  Рішення від 08.06.2006 року № 20-

02-V "Про порядок передачі в 

оренду комунального майна", 

Рішення від 27.03.2007 року № 175-

16-V Про внесення змін та 

доповнень до рішення від 

08.06.2006 № 20-02-V "Про порядок 

передачі  в оренду комунального 

майна" 

розмішення закладів 

науки, освіти та 

культури, архівів, 

управлінь праці та 

соціального захисту 

населення, закладів 

охоони здоровя, 

кінотеатрів, видання 

газет - 5% 

- - 

Сквирська 

міська рада 

  - - - - 

Білоцерківська 

міська рада 

  Рішення від 10.02.2016 № 61-06-VІІ 

"Про надання пільг"                                                                                                                                     

5 грн за 1м.кв. без 

ПДВ                    1 

грн. за 1м.кв без 

ПДВ                               

- - 



  

Рішення від 23.02.2017 № 482-26-

VІІ        

5 грн за 1м.кв. без 

ПДВ                    1 

грн. за 1м.кв без 

ПДВ                   1 

грн.без ПДВ  
  

  

Рішення від 22.12.2017 № 1809-42-

VІІ  №"Про встановлення пільгової 

плати за оренду нежитлових 

приміщень на 2018 рік" 

5 грн за 1м.кв./ в міс 

без ПДВ                    

1 грн. без ПДВ  в рік                            

  

Бородянська 

районна рада 

  Рішення від 28.07.2009 року № 410-

27-V затверджено  "Порядок 

передачі майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ 

району в оренду" 

Аптеки                               

комунальної 

власності - 3 %                                

які реалізують готові 

ліки -  8%                                                                

які виготовляють 

ліки  - 7%                                       

які обслуговують 

пільгові категорії 

населення  - 6 %               

    



Броварська 

районна рада 

  Рішення від 28.04.2011 року № 97-7-

-VІ, зі змінами від 06.11.2014 року 

№ 711-40--VІ 

комунальні-25%, 

виготовлення ліків 

за рецептами -3%, 

які обслуговують 

пільгові категорії 

населення-2% 

    

Богуславська 

районна рада 

  Рішення від 15.04.2003 № 65-06-

ХХІV  "Методика розрахунку та 

порядок використання плати за 

оренду майна, що перебуває у 

спільній власності територіальних 

громад району" 

16% - - 

Баришівська 

районна рада 

  Рішення від 23.11.2017 № 607-24-07 

" Про надання дозволу Баришівській 

центральній районній лікарні на 

укладання договору оренди" 

30000,00 гривень в 

місяць 

    



Білоцерківська 

районна рада 

  Рішення від 21.03.2008 № 13-239         

Постанвова Кабінету Міністрів від 

04.10.1995 року № 786 " Про 

методику розрахунку  орнедної 

плати за державне майно  та її 

розподілу"  

      

Миронівська 

районна рада 

   Рішення сесії Миронівської 

районної ради № 118-12-V від 

25.09.2007 року   «Про Типовий 

договір та методику розрахунку 

плати за оренду  комунального 

майна, яке знаходиться у спільній 

власності територіальних громад 

Миронівського району» 

аптеки, що 

реалізують готові 

ліки  - 8%; аптеки на 

площі, що 

використовується 

для виготовлення 

ліків за рецептами   - 

3%;                     

аптек, які 

обслуговують 

пільгові категорії 

населення - 2%; 

- - 

Васильківська 

районна рада 

  Рішення від 29.11.2011 № 229-11-VI 

" Про заивердження Методики 

розрахунку і порядку використання 

плати за оренду комунального 

майна, що перебуває у спільній 

власності територіальних громад 

сіл, селищ Васильківського району", 

Рішення від 07.02.2012 № 268-14-VІ 

"Про внесення змін до Методики  

Комерційних -10%, 

ветеринарних аптек-

10%, обласної та 

міської комунальної 

власності-10% 

    



розрахунку  і порядку використання 

плати за оренду комунального 

майна, що перебуває у спільній 

власності територіальних  громад 

сіл та селищ Васильківського 

району" 

Вишгородська 

районна рада 

  Рішення від 19.10.2017 № 332-23-

VІІ затверджено Порядок надання в 

оренду майна спільної комунальної 

власності територіальних громад 

сіл, селища, міста вишгородського 

району 

розміщення аптек 

що реалізують готові 

ліки- 8%, 

розміщення аптек на 

площі, що 

використовуються 

для виготовлення 

ліків за рецептами -

3%, розміщення 

аптек які 

обслуговують 

пільгові категорії 

населення -2%. 

    

Володарська 

районна рада 

  Рішення від 24.02.2017 № 131-11-

VІІ "Про затвердження положення 

про порядок проведення конкурсу 

на право оренди при передачі в 

оренду обєктів та майна , що 

перебуває у спільній власності 

територіальних громад 

Володарського району" 

стартова ставка 

орендної плати не 

менша 20,00 грн в 

місяць за 1 кв. м. для 

господарських 

споруд (гараж, 

теплиць та інших) та 

25,00 грн. в місяць за 

1 кв. м. для офісних 

    



приміщень. 

Згурівська 

районна рада 

  Рішення від 04.07.2013 № 200-30-VІ комунальні-8%, 

приватні-20 % 

Рішення від 

15.03.2018 № 350-

29-VІІ 

8% 

Іванківська 

районна рада 

  Рішення від 06.07.2012 № VI-22/388                                                                                             

Рішення від 01.08.2017№VII-

25/291(Розміщення комунального 

підприємства "Іванківська 

центральна районна аптека №8" -

0,01%) 

Розміщення 

ветеринарних аптек -

10%,   Розміщення 

аптек, що реалізують 

готові ліки -8%, 

Розміщення аптек на 

площі, що 

використовується 

для виготовлення 

ліків за рецептами-

3%,   Розміщення 

аптек, які 

обслуговують 

пільгові категорії 

населення -2%,         

    



Кагарлицька 

районна рада 

  Рішення від 14.04.2016 № 078-08-

VІІ "Про Плорядок надання в 

оренду майна, що належить до 

спільної власності територіальних 

громад Кагарлицького району 

аптек, що реалізують 

готові ліки-15%, 

аптеки на площі, що 

використовуються 

лоя виготовлення 

ліків за рецептами, 

аптек, які 

обслуговують 

пільгову категорію 

населення -5% 

    

Макарівська 

районна рада 

  Рішення Маркарівської районної 

ради від 28.04.2017 № 251-15-VІІ 

"Про затвердження проядку 

управління майном  спільної 

власності територіальних громад 

сіл, селищ Макарівського району 

Київської області" 

аптеки, що 

реалізують готові 

ліки - 8%, аптеки на 

площі, що 

використовуються 

для виготовлення 

ліків за рецептами - 

3%, аптеки, які 

обслуговують 

пільгові категорії 

населення -2% 

- - 



Переяслав-

Хмельницька 

районна рада 

  Рішення від 26.08.2011 № 126-9-VІ 

затрведжено Порядок  надання в 

оренду  майна спільної влансоті 

територіальних громад сіл 

Переяслав-Хмельницького району.  

      

Поліська 

районна рада 

  Рішення від 27.01.2009 № 260-20-V 

"Про затвердження Методики 

розрахунку і порядку використання 

плати за оренду комунального 

майна  територіальних громад 

Поліського району" 

розмішення аптек, 

що реалізують готові 

ліки  8%,аптеки на 

площі, що 

використовуються 

для виготовлення 

ліків за рецептами 

3%, аптеки, які 

обслуговуюьт 

пільгові категорії 

населення  2% 

- - 



Рокитнянська 

районна рада 

19.01.2018 № 

02-06/239 

Рішення від 19.07.2012 № 216-15-VІ  

"Про деякі питання  оренди майна 

спільної власності територіальних 

громад сіл, селища Рокитнянського 

району" 

- - - 

Сквирська 

районна рада 

  Рішення Сквирської рійонної ради 

від 16.10.2013 № 06-23-06 " Про 

затвердження Положення про 

порядок надання в оренду майна 

спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст сквирського 

району"  

приватні заклади 

охорони здоровя -

20%,  аптеки, що 

реалізують готові 

ліки -8%, аптеки на 

площі, що 

використовуються 

для виготовлення 

ліків за рецеплами - 

3%,  аптекуи, які 

обслуговують 

пільгові категорії 

населення -2%. 

- - 



Таращанська 

районна рада 

  Рішення Таращанської районної 

ради від 25.11.2011 року №234-15-

VI 

15% Рішення 

Таращанської 

районної ради від 

12.04.2018 року 

№431-21-VIІ 

15% 

 

 

 


