
Оренда нерухомого майно комунальної форми власності  

на території Львівської області 

№ 

п/п 

Назва органу 

місцевого 

самоврядування 

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 

1 
Бориславська 

міська рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
23.04.2004 №341 

готові ліки - 10% 

виготовлення ліків - 3% 
07.06.2018 №1350 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

2 
Дрогобицька 

міська рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
        

3 
Миколаївська 

міська рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
23.03.2012 №527 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

23.03.2012 №527 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 



4 
    Самбірська 

міська рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
14.04.2011 №3 

готові ліки - 12% 

виготовлення ліків - 

10%  

17.04.2018 №15 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

5 
Соснівська міська 

рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
        

6 
Турківська міська 

рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
15.07.2018 №550 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 1% 

пільгові категорії -1% 

15.07.2018 №550 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 1% 

пільгові категорії -1% 

7 
Червоноградська 

міська рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
23.11.2017 №676 

орендна ставки для 

розміщення аптек 

становить 10% від 

вартості орендованого 

майнак визначеної 

шляхом проведення 

незалежної оцінки%  

23.11.2017 №676 

орендна ставки для 

розміщення аптек 

становить 10% від 

вартості орендованого 

майнак визначеної 

шляхом проведення 

незалежної оцінки%  



8 Буська міська рада 
18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
0 0 0 0 

9 
 Дублянська міська 

рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
        

10 
Новороздільська 

міська рада  

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
        

11 
Сколівська міська 

рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
    02.08.2018 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

12 
Старо Самбірська 

міська рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
0 0 0 0 

13 
Угнівська міська 

рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
0 

розмір орендних ставок 

не встановлюються 

9Ґпричини відсутні 

субєкти які 

реалізовують ліки) 

0 

розмір орендних ставок 

не встановлюються 

9Ґпричини відсутні 

субєкти які реалізовують 

ліки) 



14 
Яворівська міська 

рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
22.03.2016   № 46 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

22.03.2016   № 46 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

15 
Кам’янка Бузька 

міська громада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
19.10.2017 №7 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

19.10.2017 №7 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

16 
Рава Руська міська 

рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
0   27.06.2018 №6   

17 
Славська селищна 

рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
        

18 
Судовишнянська 

міська громада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
        

19 
Хирівська міська 

рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
        



20 
Трускавецька 

міська рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
24.04.2007 №140 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

    

21 
Жовківська міська 

рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
        

22 
Радехівська міська 

рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
13.02.2013 №8 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

13.02.2013 №8 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

23 
Сокальська міська 

рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
        

24 
Східницька 

селищна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 

лист від 22.02.2018 

№123 

одного рівня орендні 

ставки 
    

25 

Ходорівська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
27.04.2017 № 891 однакові %     



26 
Стрийська міська 

рада  

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
15.12.2011 №161 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

15.12.2011 №161 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

27 
Дрогобицька 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
        

28 
 Миколаївська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
        

29 
 Самбірська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
20.05.2016 №107 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

20.05.2016 №107 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 



30 
 Турківська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
14.07.2011 №77 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2%; 

аптек в сільській 

місцевості міського 

типу 5% 

14.07.2011 №77 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2%; 

аптек в сільській 

місцевості міського типу 

5% 

31 
 Буська районна 

рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
05.12.2012 №230 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

05.12.2012 №230 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

32 
Сколівська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
27.10.2011 №122 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

27.10.2011 №122 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

34 
 Старо Самбірська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
28.04.2011 №131 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

28.04.2011 №131 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 



35 
Яворівська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
13.03.2017 №219 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

13.03.2017 №219 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

36 
Кам’янка Бузька 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
29.07.2011 №14 

стартовуий розмір 

оренди майна 

визначається 

Постанвою КМУ , 

остаточний шляхом 

збільщшення оерндної 

ставки 

29.07.2011 №14 

стартовуий розмір 

оренди майна 

визначається Постанвою 

КМУ , остаточний 

шляхом збільщшення 

оерндної ставки 

37 
    Жовківська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
19.06.2012 №24 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

19.06.2012 №24 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

38 
Радехівська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
0   0   



39 
Сокальська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
від 18.08.2011 № 111 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

    

40 
Стрийська районна 

рада  

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
21.03.2013 №207 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

21.03.2013 №207 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

41 
Бродівська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
від 13.11.2014№645 8% 01.03.2018 № 3546 5% 

42 
Городоцька 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
15.06.2011 №97 

готові ліки - 20% 

виготовлення ліків - 6%  
15.06.2011 №97 

готові ліки - 20% 

виготовлення ліків - 6%  

43 
Золочівська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
27.12.2007 №151 

готові ліки - 10% 

виготовлення ліків - 

10% пільгові категорії -

10% 

27.12.2007 №151 

готові ліки - 10% 

виготовлення ліків - 10% 

пільгові категорії -10% 

44 
Мостиська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
        



45 
Перемишлянська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
19.05.2016 №143 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

19.05.2016 №143 

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

46 
Пустомитівська 

районна рада 

18.01.2018 № 

13/04-1 рк/к 
  

готові ліки - 8% 

виготовлення ліків - 3% 

пільгові категорії -2% 

    

 


