
                                 Оренда нерухомого майно комунальної форми власності 

                            на території  Тернопільської  області 

 
    

Назва органу місцевого  

самоврядування, якому надані 

рекомендації 

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 

Бережанська районна рада  рішення Бережанської районної 

ради від 02.04.2008 №263 

206,26       1641,50 рішення Бережанської 

районної ради від 

02.04.2008 №263 

206,261641,50 

Борщівська районна рада рішення Борщівської районної 

ради від 29.09.2016 №168 

приватні аптеки - 

35%;      

комунальні 

аптеки - 30% 

рішення Борщівської 

районної ради від 

29.09.2016 №168 

приватні аптеки - 

35%;      комунальні 

аптеки - 30% 

Заліщицька районна рада рішення Заліщицької районної 

ради від 02.11.2011 №154 

8% рішення Заліщицької 

районної ради від 

02.11.2011 №154 

8% 



Збаразька районна рада рішення Збаразької районної 

ради від 18.03.2016 №86 

аптек, що 

реалізують готові 

ліки- 8%;             

виготовлення 

ліків за рецептом 

- 3%;                   

що обслуговують 

пільгові категорії 

населення - 2% 

рішення Збаразької 

районної ради від 

18.03.2016 №86 

аптек, що реалізують 

готові ліки- 8%;             

виготовлення ліків 

за рецептом - 3%;                   

що обслуговують 

пільгові категорії 

населення - 2% 

Зборівська районна рада рішення Зборівської районної 

ради від 10.10.2013 №377 

аптек, що 

реалізують готові 

ліки- 30%;             

виготовлення 

ліків за рецептом 

- 3%;                   

що обслуговують 

пільгові категорії 

населення - 2% 

рішення Зборівської 

районної ради від 

16.02.2018 №436 

аптек, що реалізують 

готові ліки- 11%;             

виготовлення ліків 

за рецептом - 3%;                   

що обслуговують 

пільгові категорії 

населення - 2% 

Кременецька районна рада рішення Кременецької районної 

ради від 30.06.2011 №100  

30 грн/1 кв.м.** рішення Кременецької 

районної ради від 

30.06.2011 №100  

30 грн/1 кв.м.** 

Лановецька районна рада рішення Лановецької районної 

ради від 17.08.2017 №397  

приватні аптеки - 

60%;      

комунальні 

аптеки - 30% 

рішення Лановецької 

районної ради від 

27.02.2018 №475  

приватні аптеки - 

60%;      комунальні 

аптеки - 60% 



Монастириська районна рада рішення Монастириської 

районної ради від 26.06.2007 

№126  

8% рішення 

Монастириської 

районної ради від 

26.06.2007 №126  

8% 

Підволочиська районна рада рішення Підволочиської 

районної ради від 18.10.2011 № 

108 

8% рішення 

Підволочиської 

районної ради від 

18.10.2011 № 108 

8% 

Чортківська районна рада рішення Чортківської районної 

ради від 14.12.2012 № 252 

аптек, що 

реалізують готові 

ліки- 8%;             

виготовлення 

ліків за рецептом 

- 3%;                   

що обслуговують 

пільгові категорії 

населення - 2% 

рішення Чортківської 

районної ради від 

14.12.2012 № 252 

аптек, що реалізують 

готові ліки- 8%;             

виготовлення ліків 

за рецептом - 3%;                   

що обслуговують 

пільгові категорії 

населення - 2% 



Тернопільська міська рада рішення Тернопільської міської 

ради від 20.06.2011 № 6/9/14 

аптек, що 

реалізують готові 

ліки- 8%;             

виготовлення 

ліків за рецептом 

- 3%;                   

що обслуговують 

пільгові категорії 

населення - 2% 

рішення 

Тернопільської 

міської ради від 

15.06.2018 №7/25/49 

аптек, що реалізують 

готові ліки- 30%;             

виготовлення ліків 

за рецептом - 3%; 

Борщівська міська рада рішення Борщівської міської 

ради від 28.02.2007 № 388 

10 грн./ 1 кв.м. рішення Борщівської 

міської ради від 

28.02.2007 № 388 

10 грн./ 1 кв.м. 



Бучацька міська рада рішення Бучацької міської ради 

від 29.05.2012 № 741 

аптек, що 

реалізують готові 

ліки- 8%;             

виготовлення 

ліків за рецептом 

- 3%;                   

що обслуговують 

пільгові категорії 

населення - 2% 

рішення Бучацької 

міської ради від 

29.05.2012 № 741 

аптек, що реалізують 

готові ліки- 8%;             

виготовлення ліків 

за рецептом - 3%;                   

що обслуговують 

пільгові категорії 

населення - 2% 



Збаразька міська рада рішення Збаразької міської ради 

від 20.07.2006 № 104 

аптек, що 

реалізують готові 

ліки- 8%;             

виготовлення 

ліків за рецептом 

- 3%;                   

що обслуговують 

пільгові категорії 

населення - 2% 

рішення Збаразької 

міської ради від 

20.07.2006 № 104 

аптек, що реалізують 

готові ліки- 8%;             

виготовлення ліків 

за рецептом - 3%;                   

що обслуговують 

пільгові категорії 

населення - 2% 

Лановецька міська рада рішення Лановецької міської 

ради від 04.03.2016 № 132 

приватні аптеки - 

60%;      

комунальні 

аптеки - 30% 

рішення Лановецької 

міської ради від 

30.01.2018 № 162 

приватні аптеки - 

60%;      комунальні 

аптеки - 60% 



Почаївська міська рада рішення Почаївської міської 

ради від 26.06.2013 № 1162 

2% рішення Почаївської 

міської ради від 

26.06.2013 № 1162 

2% 

 


