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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
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VІІІ скликання 

Восьмої сесії 

________2021 р.                                      Летичів                                                №___ 

Про затвердження Порядку 

передачі в оренду нерухомого майна,  

що належить до комунальної власності  

Летичівської селищної ради 

 

Відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», постанови КМУ 

«Деякі питання оренди державного та комунального майна», та з метою 

раціонального, економного та ефективного управління ресурсами 

територіальної громади, для врегулювання правових, економічних та 

організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває 

в комунальній власності, Летичівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок передачі в оренду нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Летичівської селищної ради (додаток 1). 

2. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно 

(додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови та постійну комісію селищної ради з планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

 

Селищний голова                                                             Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 



                                                                                                                                       Додаток 1  

      

                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення селищної ради 

_______№______ 

ПОРЯДОК 

передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Летичівської 

селищної ради 

Загальні положення 

1.1. Порядок передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Летичівської селищної ради (далі – Порядок), розроблено відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання 

оренди державного та комунального майна». 

1.2. Порядок регулює організаційні засади, пов’язані з передачею в оренду нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності Летичівської селищної ради (далі – майно). 

1.3. Передача в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх 

структурних підрозділів регулюється чинним законодавством з цього питання та не регламентується 

цим Порядком. 

1.4. Передача в оренду нерухомого майна здійснюється шляхом укладання договору оренди: 

за результатами проведеного аукціону через електронну торгову систему; 

без проведення аукціону для визначених статті 15 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» юридичних та фізичних осіб; 

1.5. Перелік майна, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні (Перелік 

першого типу) визначається рішенням селищної ради за результатами розгляду документів, наданих 

відповідно до Переліку документів, який надається балансоутримувачем орендодавцю після 

прийняття рішення про намір передачі майна в оренду, визначеного у додатку 1 (додається). 

Включення нерухомого майна до Переліку другого типу здійснюється за рішенням селищної ради. 

1.6. У разі коли орендодавцем є балансоутримувач орган, уповноважений здійснювати 

функції орендодавця, здійснює погодження стосовно передачі в оренду нерухомого майна. 

1.7. Ініціаторами оренди майна можуть бути: потенційний орендар, балансоутримувач, 

уповноважений орган управління та/або орендодавець. 

1.8. Реєстр договорів оренди нерухомого майна ведеться орендодавцем. 

1.9. Питання, не врегульовані цим Порядком, регулюються чинним законодавством. 

2. Передача нерухомого майна в оренду 

Етапність дій орендодавця при передачі майна в оренду: 

прийняття рішення про включення потенційного об’єкта до одного із Переліків, визначених 

пункті 1.5; 

опублікування на офіційному веб-сайті селищної ради інформації про потенційний об’єкт 

оренди, щодо якого прийнято рішення про включення його до одного з Переліків; 

розміщення  в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду; 

проведення аукціону у порядку, визначеному законодавством; 

затвердження протоколів результатів проведення аукціону на право оренди майна або 

передачу об’єктів в оренду без проведення аукціону; 

укладення договорів оренди та розміщення їх на офіційному веб-сайті селищної ради. 

3. Укладення договору оренди та внесення змін до нього. 

3.1. Договір оренди формується на підставі Примірного договору оренди. 

3.2. Орендна плата встановлюється у грошовій формі і вноситься у строки, визначені 

договором. 



3.3. Орендна плата визначається за результатами аукціону. 

У разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається 

відповідно до Методики розрахунку орендної плати. 

3.4. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату у співвідношенні: 

20 % фактично отриманих коштів перераховується до загального фонду селишного бюджету до 

20 числа місяця, наступного за звітним; 

80 % фактично отриманих коштів використовується для покриття витрат на функціонування та 

утримання балансоутримувачів. 

3.5. Стягнення заборгованості з оплати орендної плати може здійснюватися в безспірному 

порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

3.6. Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення суми орендної 

плати протягом строку його дії, крім випадків, визначених законодавством, з урахуванням вимог, 

передбачених цим Порядком. 

3.7. Орендар наділяється правом користування майном на строк, визначений договором 

оренди, але не раніше підписання акта приймання-передачі відповідного майна. 

3.8. Орендар зобов’язаний не пізніше десяти днів з дня укладення договору оренди 

застрахувати орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно на користь 

балансоутримувача. 

3.9. У разі погіршення стану орендованого майна, його знищення або втрати орендар 

відшкодовує збитки. 

3.10. Прийняття рішення щодо можливості внесення змін до договорів оренди покладається 

на орендодавця. 

3.11. Усі договори оренди, а також зміни і доповнення до них підлягають публікації в 

електронній торговій системі (далі – ЕТС). 

4. Продовження договору оренди. 

4.1. Продовження договорів оренди здійснюється у порядку визначеному статтею 18 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» за результатами проведення аукціону, 

крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

4.2. Договори оренди можуть бути продовжені у випадках, встановлених законом, на той 

самий строк, на який вони були укладені, на підставі заяви орендаря про продовження договору, 

поданої орендодавцю не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. 

4.3. Рішення про продовження договору оренди комунального майна, без проведення 

аукціону і рішення про відмову у продовженні договору оренди комунального майна приймається 

орендодавцем протягом 60 календарних днів з дати отримання заяви і документів від орендаря. 

4.4. У разі продовження договору оренди без аукціону, орендар має у строк, передбачений 

пунктом 4.2 цього Порядку надати документи, згідно з Переліком документів, який надається 

орендарем для продовження договору оренди без проведення аукціону, визначеним у додатку 2 

(додається). Ненадання орендарем вказаних документів є підставою вважати договір оренди 

припиненим. Орендодавець наступного дня після закінчення строку дії договору оренди направляє 

орендарю повідомлення про припинення договору оренди нерухомого майна, у зв’язку із закінченням 

строку, на який його було укладено, та вимогу про повернення об’єкта оренди за актом приймання-

передачі, із зазначенням дати підписання цього акта. 

4.5. Якщо заява подається підприємством, установою, організацією, що надає соціально 

важливі послуги населенню, орендар подає також документи, що підтверджують відповідність 

критеріям, установленим абзацом другим цього пункту Порядку. 

5. Передача орендованого майна в суборенду. 

5.1. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця з урахуванням законодавства, 

статуту або положення балансоутримувача щодо погодження уповноваженим органом управління, до 

сфери управління якого належить балансоутримувач, передати в суборенду комунальне майно, за 

винятком майна, отриманого таким орендарем без проведення аукціону (конкурсу). 

5.2. Строк надання майна в суборенду не може перевищувати строку дії договору оренди. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n460


5.3. Рішення про надання згоди чи відмови орендарю щодо передачі в суборенду 

орендованого майна приймається орендодавцем. 

5.4. Прийняте рішення про надання згоди чи відмову орендарю щодо передачі в суборенду 

орендованого майна у письмовій формі доводиться орендарю. 

5.5. Договори суборенди, укладені відповідно до цього Порядку, оприлюднюються в 

електронній торговій системі (ЕТС) протягом п’яти робочих днів з дати їх укладення. 

5.6. Оплата за суборенду орендованого майна, яку отримує орендар, не повинна 

перевищувати орендної плати орендаря. 

6. Контроль за використанням майна, переданого в оренду 

6.1. Контроль за наявністю, станом, цільовим призначенням (у разі передачі майна в оренду без 

проведення аукціону) та фактичним використанням переданого в оренду нерухомого майна, 

надходженням орендної плати на рахунок балансоутримувача покладається на балансоутримувача 

об’єкта оренди. 

6.2. Балансоутримувач зобов’язаний систематично здійснювати перевірку стану та цільового 

використання об’єкта оренди. У разі виявлення порушень або неналежного стану об’єкта оренди, 

несвоєчасного перерахування орендної плати балансоутримувач зобов’язаний негайно листом 

повідомити про це орендодавця. 

6.4. У разі отримання повідомлення від балансоутримувача про виявлені порушення 

орендодавець повинен надіслати орендарю претензійний лист щодо усунення цих порушень. Якщо 

орендар не виконав вимоги претензійного листа, орендодавець в інтересах балансоутримувача готує 

та подає позов до господарського суду про розірвання договору оренди внаслідок порушення його 

умов та стягнення штрафних санкцій та збитків. Судові витрати в такому разі сплачує 

балансоутримувач. 

 

   Селищний голова                                                Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Додаток 1 

до Порядку передачі в оренду нерухомого майна,    

що належить до комунальної власності  

Летичівської селищної ради 

 

Перелік документів, який надається балансоутримувачем орендодавцю після прийняття 

рішення про намір передачі майна в оренду 

1. Заява орендаря про намір отримати в оренду нерухоме майно, внесення змін або 

продовження на новий строк договору оренди (у разі її надходження до балансоутримувача). 

2. Лист балансоутримувача у разі його ініціативи щодо передачі в оренду вільних 

об’єктів нерухомого майна. 

3. Довідку про потенційний об’єкт оренди: 

адреса об’єкта; 

загальна площа об’єкта; 

розташування об’єкта у будівлі; 

балансова вартість об’єкта; 

дата, на яку зазначений об’єкт нерухомості не використовується за своїм цільовим 

призначенням та вільний від договірних зобов’язань. 

4. Викопіювання з поверхового плану, з виділенням об’єкта оренди. 

5. Інформація (у разі внесення змін або продовження на новий строк договору оренди): 

про виконання умов договору оренди; 

акт звірки надходжень з орендної плати. 

6. Фото об’єкта оренди з різних ракурсів. 

7. Якщо об’єкт нерухомості перебуває у податковій заставі або під арештом, додається 

письмова згода на передачу об’єкта в оренду фіскальною службою або органу, яким це майно 

арештовано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Додаток 2 

 

         до Порядку передачі в оренду  

         нерухомого майна, що належить до  

         комунальної власності Летичівської  

         селищної ради 

 

Перелік документів, який надається орендарем 

для продовження договору оренди без проведення аукціону 

1. 1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) або виписка з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань замовлений датою поточного року. 

3. Звіт про оцінку об’єкта оренди та рецензія на цей звіт (у разі потреби). 

4. Копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки фізичної особи платника 

податків (для фізичних осіб). 

5. Статут підприємства, наказ про призначення керівника підприємства, копія паспорта 

та реєстраційного номера облікової картки фізичної особи платника податків керівника (для 

юридичних осіб). 

6. Ліцензія на здійснення юридичною або фізичною особами окремого виду діяльності (у 

разі необхідності). 

7. Копія договору страхування щодо об’єкту оренди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Додаток 3 

         до Порядку передачі в оренду  

         нерухомого майна, що належить до  

         комунальної власності Летичівської  

         селищної ради 

 

Договір оренди №____ 

 

смт Летичів            “___”  _______________202__р. 

 

Летичівська селищна рада, (надалі - Орендодавець), в особі селищного голови Тисячного 

Ігоря Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,з одного боку, та ______________________________________________(надалі – 

Орендар), в особі ___________________________________, що діє на підставі 

__________________________________________________________з іншого боку, разом 

Сторони,уклали цей Договір про  наведене нижче: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування  майно, що 

належить до комунальної власності територіальної громади смт Летичів 

1.2. Майно  передається  в оренду  з правом передачі в суборенду за визначеною чинним 

законодавством процедурою і за погодженням з Орендодавцем Майна комунальної 

власності. 

1.3.Стан Майна  на момент укладення договору (коротка технічна характеристика стану 

майна) визначається в акті приймання – передачі за узгодженим висновком Орендодавця і 

Орендаря  щодо проведення поточного та капітального ремонту.  

 

2.УМОВИ ПЕРЕДАЧІ  ОРЕНДОВАНОГО  МАЙНА 
 

2.1.Орендар вступає у строкове платне  користування Майном у термін, указаний у Договорі, 

одночасно із підписанням сторонами Договору та акта приймання-передачі вказаного Майна, 

який є невід’ємною частиною Договору (у разі переукладання договору посилання на акт 

приймання-передачі з попереднього договору   та  його    № і дата). 

2.2.Передача нерухомого Майна  в оренду  не надає Орендарю права власності на це Майно. 

Власником орендованого Майна залишається територіальна громада, а Орендар 

користується ним протягом строку оренди. 

2.3.Орендар повертає Орендодавцеві Майно у стані не гіршому, ніж воно було одержане, на 

підставі  акту   приймання -передачі, який підписується обома сторонами. Обов’язок щодо 

складання акта  приймання-передачі покладається на Орендодавця. 

2.5.У разі припинення цього Договору Орендар повинен повернути Орендодавцеві 

орендоване Майно в 15-денний термін з дня отримання повідомлення або з дати закінчення 

строку Договору за актом приймання - передачі Майна, включаючи день здачі. 

2.6.У разі затримки повернення об’єкту оренди, Орендар повинен сплатити неустойку у 

розмірі подвійної  плати, враховуючи день передачі, на рахунок Орендодавця, за 

користування  об’єктом оренди  за весь час прострочення. 

Штраф розраховується, виходячи з розміру орендної плати за останній, згідно з 

Договором, місяць оренди, згідно з чинним законодавством. 

 

3.ОРЕНДНА ПЛАТА 

3.1.Орендна  плата за Даним Договором 

становить_______________________________________________________________________ 

3.2.Орендодавець  має право  відмовитись від Договору оренди і вимагати повернення 

Майна, якщо Орендар не вносить плату за користування Майном протягом трьох місяців 

підряд. 

У разі  відмови Орендодавця від Договору  оренди, Договір є розірваним  з моменту 

одержання Орендарем повідомлення Орендодавця  про відмову  від Договору. Повідомлення  



надсилається Орендарю рекомендованим листом з  повідомленням про вручення. В такому 

разі Орендар зобов’язаний в 10-ти денний термін звільнити приміщення і по акту передати 

Орендодавцю Майно. 
 

4. ОБОВ’ЯЗКИ  ОРЕНДАРЯ 

Орендар зобов’язується : 

4.1.Використовувати  орендоване Майно  відповідно  до його призначення та умов цього 

Договору. 

4.2. Своєчасно і в  повному обсязі сплачувати орендну плату та решту обов’язкових платежів 

передбачених цим Договором (у   платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується 

"Призначення платежу" за зразком,  який надає Орендодавець листом при укладенні 

договору оренди). 

4.3.Забезпечити  збереження  орендованого Майна,  запобігати його пошкодженню і 

псуванню, тримати Майно  в порядку, передбаченому санітарними нормами, та 

забезпечувати  додержання  протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а  також  

виконувати вимоги  приписів і постанов  органів державного пожежного нагляду. 

Утримувати  у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, 

обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Підтримувати 

орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж   на момент передачі його  в оренду, з 

врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки  за 

рахунок власних коштів. 

 

5. ПРАВА ОРЕНДАРЯ 

 

Орендар  має право: 

 

           5.1.Використовувати  орендоване Майно відповідно до його призначення  та в межах     

визначених чинним законодавством України і умов  цього Договору. 

      5.2.Орендар, який  має намір  скористатися переважним правом на укладення  Договору 

оренди на новий строк, повинен письмово повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за 

місяць до  закінчення терміну дії цього Договору. 

 

 

                               6.ОБОВ’ЯЗКИ  ОРЕНДОДАВЦЯ 

 

Орендодавець зобов’язується: 

 

6.1.Передати  Орендарю  в оренду Майно згідно з цим   Договором по акту   приймання-

передачі   Майна,  який підписується одночасно з цим Договором. 

6.2.Не вчиняти дій, які б  перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном  на 

умовах  цього Договору. 

 

7.ПРАВА  ОРЕНДОДАВЦЯ 

 

 Орендодавець має право: 

 

7.1.Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, 

переданого в  оренду за  цим  Договором. 

7.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього  Договору або його розірвання у  

разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного 

виконання умов цього Договору. 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ 

 

8.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим  Договором  Сторони 

несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 



8.2.За порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує збитки в порядку і   розмірі, 

передбаченому чинним законодавством та цим Договором. 

8.3.Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом 

переговорів, вирішують в судовому порядку.       

 

9.СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

 

9.1.Цей Договір укладено строком на_______, та  діє з “___”____________202_ до  

“___”____________202__ включно.  

9.2.Зміни до   умов цього Договору або його  розірвання допускаються за  взаємної згоди  

Сторін.   

9.3.Чинність цього Договору припиняється внаслідок: 

- закінчення строку, на який його було укладено; 

- загибелі (знищення) орендованого Майна; 

- достроково на вимогу Орендодавця у випадах передбачених цим Договором та  

чинним законодавством; 

- ліквідації Орендаря – юридичної  особи або орендодавця; 

- банкрутства Орендаря або Орендодавця;  

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

 

10. ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

           ОРЕНДОДАВЕЦЬ:                                                                  ОРЕНДАР: 

Летичівська селищна рада                                                ____________________________ 

 31500, Хмельницька обл., смт.Летичів                           ____________________________ 

 Соборна, 16                                                                        ____________________________ 

 ЄДРПОУ: 04404548                                                          ____________________________ 

 р/р______________________________                           ____________________________ 

Держказначейська служба України м. Київ,                                  

___________________________ 

 МФО__________________________                                __________________________ 

 

 

__________________ І.І. Тисячний                                   __________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 4  

до Порядку передачі в оренду нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності Летичівської 

селищної ради 

 

Перелік другого типу об’єктів комунального майна Летичівської селищної ради для передачі майна в оренду без 

проведення  аукціону 

 

 

 

№ 

п/п 
Об’єкт оренди 

Загальна 

площа, 

кв.м. 

Адреса Балансоутримувач Власник 
Цільове 

призначення 

Примітка 

 

1 Фельдшерський пункт 42,00 с. Івоненці, вул. 

Шкільна 7 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада 

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

2 Будинок медпункту 62,00  с. Прилужне, вул. 

Колгоспна 21 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

Перебуває в 

оренді 



рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

3 Фельдшерсько-акушерський 

пункт 

42,0 с. Суслівці, вул. 

Центральна 61 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

4 Фельдшерсько-акушерський 

пункт 

41,0 с. Ялинівка, вул. 

Жовтнева 100 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

5 Фельдшерсько-акушерський 

пункт 

36,0 с. Снітівка, вул. 

Ясельна,1 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

6 Будинок медпункту 65,0 с. Сахни, вул. 

Набережна,19 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

Перебуває в 

оренді 



державного або 

місцевих 

бюджетів 

7 Фельдшерсько-акушерський 

пункт 

139,0 с. Юрченки, вул. 

Польова,4 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

8 Фельдшерсько-акушерський 

пункт 

51,8 с. Вербка, вул. 

Колгоспна,7 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

9 Фельдшерсько-акушерський 

пункт 

69,0 с. Терлівка, вул. 

Печенюка,3/2 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

10 Фельдшерсько-акушерський 

пункт 

44,5 с. Білецьке, вул. 

Центральна,15 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

Перебуває в 

оренді 



місцевих 

бюджетів 

11 Будинок медпункт 81,0 с. Бохни, вул. 

Червоного Козацтва 36 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

12 Фельдшерський пункт 40,0 с. Буцни, вул. 

Присяжнюка, 4 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

13 Фельдшерсько-акушерський 

пункт 

108,0 с. Горбасів, вул. 

Шкільний,10 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

14 Фельдшерський пункт 24,0 с. Греченці, вул. 

Світанкова, 15 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

Перебуває в 

оренді 



бюджетів 

15 Медпункт 72,0 с. Козачки, вул. 

Першотравнева, 57 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

16 Фельдшерсько-акушерський 

пункт 

48,0 с. Рудня, вул. 

Центральна, 10 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

17 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій області 

(частина приміщення 

Летичівської селищної ради) 

 

 смт. Летичів, вул. 

Героїв Крут 2/1 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада  

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Договір 

оренди 

закінчився 

18 Управління Державної 

казначейської служби України  

Хмельницької області 

(частина приміщення 

Летичівської селищної ради)  

 смт. Летичів, вул. 

Героїв Крут 2/1 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада 

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Договір 

оренди 

закінчився 



19 Управління соціального 

захисту населення 

Хмельницької районної 

державної адміністрації 

(частина приміщення 

Летичівської селищної ради) 

 смт. Летичів, вул. 

Соборна 16 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада 

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

Перебуває в 

оренді 

20 Відділ фінансів 

Летичівської селищної ради 

 смт. Летичів, вул. 

Героїв Крут 2/1 

Виконавчий комітет 

Летичівської селищної 

ради 

Летичівська 

селищна рада 

Розміщено 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Летичівської селищної 

 ради №  

від  ________________2021 року 

 
 

 
 

 

Методика 

розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться  

в комунальній власності Летичівської селищної ради 

та пропорції її розподілу 

 

1. Методику розроблено на підставі частини 2 статті 17  Закону України 

«Про оренду державного і комунального майна» від 03.10.2019 року №157-IX, 

Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 

розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 

№786 з метою вдосконалення та впорядкування єдиного організаційно-

економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в 

комунальній власності Летичівської селищної ради за договорами оренди, та з 

дозволу селищної ради – комунальними підприємствами, закладами, 

установами, організаціями, яким майно передано в господарське відання та 

оперативне управління.  

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між 

орендодавцем та орендарем.  

У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, 

приміщення) є комунальне підприємство, заклад, установа, організація, 

розрахунки  розмір орендної плати погоджуються з Летичівською селищною 

радою. 

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата 

вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.  

У разі визначення орендаря на аукціоних засадах орендна плата, 

розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може 

бути збільшено за результатами такого визначення.  

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються 

витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно 

до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне 

підприємство,  заклад, установа, організація, господарське товариство, на 

балансі яких перебуває це майно.  

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у 

такійпослідовності: визначаєтьсярозміррічноїорендної плати. На 

основірозмірурічноїорендної плати встановлюєтьсярозмірорендної плати за 

базовиймісяцьрозрахункуорендної плати - останніймісяць, за 



якийвизначеноіндексінфляції, яка фіксується у договоріоренди. 

Зурахуваннямрозміруорендної плати за 

базовиймісяцьорендирозраховуєтьсярозмірорендної плати за перший та 

наступнімісяціоренди. 

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один 

місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в 

разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується 

погодинна орендна плата.  

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується 

орендодавцем.  

5. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, 

окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, 

але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами 

незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – 

не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої 

оцінки.  

6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна 

фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) 

розмір річної орендної плати визначається за формулою:  

Вп х Сор 

Опл =                                   

100 

 

де Вп- вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної 

оцінки, грн.; 

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики. 

 

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його 

місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати 

незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший 

термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки. 

 

7. Розміррічноїорендної плати за орендунерухомого майна 1 

гривнявстановлюється таким орендарям: 

- бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного та 

місцевого бюджету; 

- Пенсійному фонду України та його територіальним органам; 

- Фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої 

дирекції та їх відділенням; 

- Державній службі зайнятості, регіональним та базовим центрам 

зайнятості; 

- державним та комунальним закладам охорони здоров’я; 

- музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів; 

- національним художнім колективам та концертним організаціям, яким 

надається фінансова підтримка з державного бюджету; 

- державним та комунальним телерадіоорганізаціям; 

- редакціям державних і комунальних періодичних видань, періодичних 

видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними 



установами, закладами освіти, трудовими і журналістськими колективами, 

підприємствам зв’язку, що їх розповсюджують; 

- Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям; 

- юридичним та фізичним особам для облаштування у закладах охорони 

здоров’я кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на 

безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів 

їх сімей (під час лікування таких осіб); 

- асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським 

статусом, органам профспілок, їх об’єднань з метою безпосереднього їх 

розміщення; 

- особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних 

засобів пересування. 

Індексація річної орендної плати, зазначеної в абзацах першому - 

сімнадцятому цього пункту, проводиться один раз на рік на підставі річних 

індексів інфляції у строки, визначені договором оренди. 

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього 

пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення 

засобів масової інформації: 

- рекламного характеру; 

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю 

юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства; 

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять 

матеріали зарубіжних засобів масової інформації; 

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери 

діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, 

поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення. 

8. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно 

кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, 

розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу 

роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за 

спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру 

займаної підприємствами, організаціями загальної площі.  

9. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після 

перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за 

базовий місяць розрахунку за такою формулою:  

      опл. 
Опл. міс.= -------------- 

х Ід.о х Ім 
        12 

 

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, 

гривень;  

Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або 

стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;  

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати. 

 

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом 

коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за 



період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа 

першого місяця оренди. 

10. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається 

шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на 

індекс інфляції за поточний місяць.  

11.Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.  

12. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві 

орендних платежів подаються платниками установам банку до настання 

терміну платежу.  

13. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або 

орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються 

платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.  

14. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому 

цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.  

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, 

визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості 

орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної 

плати, і погоджується з орендодавцем.  

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за 

майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в 

суборенду орендоване ним майно.  

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її 

частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і 

перераховується орендарем до сільського бюджету.  

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди 

і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування 

різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.  

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до селищного бюджету 

здійснюється орендодавцем.  

 

 

Секретар селищної ради     Василь ПРОВОЗЬОН 

 

  



Додаток до методики  

розрахунку орендної плати 

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ  

за використання нерухомого майна, що знаходиться в комунальній 

власності Летичівської селищної ради 

 
№з\п Використання орендарем нерухомого майна за цільовим 

призначенням 

Орендна 

ставка, 

відсотків 

1 Розміщення казино, іншихгральнихзакладів, гральнихавтоматів 100 

2 Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти  45 

3 Розміщення: 40 

 фінансовихустанов, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, 

маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів 
 

 Ресторанів з нічним режимом роботи   

 торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з 

дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї 
 

 офіснихприміщеньоператорівтелекомунікацій, 

якінадаютьпослугирухомого (мобільного) зв’язку, операторів та 

провайдерівтелекомунікацій, якінадаютьпослуги доступу до Інтернету 

 

4 Розміщення:  30 

 виробників реклами  
 салонівкраси, саун, турецькихлазень, соляріїв, кабінетівмасажу, 

тренажернихзалів 
 

 торговельнихоб'єктів з продажу автомобілів  

 зовнішньоїреклами на будівлях і спорудах  

5 Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності  25 

6 Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та 

турагентську діяльність, готелів  
22 

7 Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з 

ремонту об’єктів нерухомості  
21 

8 Розміщення:  20 
 кліринговихустанов  

 майстерень, щоздійснюютьтехнічнеобслуговування та ремонт 

автомобілів 
 

 майстерень з ремонту ювелірнихвиробів  

 ресторанів  

 приватнихзакладівохорониздоров'я  

 суб'єктівгосподарювання, щодіютьнаосновіприватноївласності і 

провадятьгосподарськудіяльність з медичної практики 
 

 розміщенняторговельнихоб'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець  

 суб'єктівгосподарювання, щопровадятьдіяльність у сфері права, 

бухгалтерськогообліку та оподаткування 
 

 редакційзасобівмасовоїінформації: 

- рекламного та еротичного характеру; 

- тих, щозасновані в Україніміжнароднимиорганізаціямиабо за 

участююридичнихчифізичнихосібінших держав, осіб без громадянства;  

- тих, де понад 50 

відсотківзагальногообсягувипускустановлятьматеріалиіноземнихзасобів

масовоїінформації; 

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів 

 



діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного 

обладнання, технічних засобів мовлення.  

9 Розміщення  18 
 крамниць-складів, магазинів-складів  

 турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків  

 торговельних об’єктів з продажу:  

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів; 

- промислових товарів, що були у використанні; 

- автотоварів; 

- відео- та аудіопродукції; 

офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів 

телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, 

операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу 

до Інтернету; 

антен; 

технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів 

телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету. 

 

 

10 Розміщенняфізкультурно-спортивнихзакладів, діяльністьякихспрямована 

на організацію та проведення занять різними видами спорту 
17 

11 Розміщення: 15 

 суб'єктівгосподарювання, щонадаютьпослуги, пов'язані з переказом 

грошей 
 

 бірж, що мають статус неприбуткових організацій   
 кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж 

товарів підакцизної групи  
 

 ветеринарних лікарень(клінік), лабораторій ветеринарної медицини   
 суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації 

шлюбних знайомств та весіль 
 

 складів   
 суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, 

грибів 
 

12 Розміщення: 13 
 закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених 

централізовано для споживання в інших місцях  
 

 суб'єктівгосподарювання, щонадаютьпослуги з 

утриманнядомашніхтварин 
 

13 Розміщення: 12 
 суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і 

надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових 

відправлень (кур’єрська служба)  

 

 стоянок для автомобілів   

14 Розміщення: 10 
 комп’ютерних клубів та Інтернет-кафе  
 ветеринарних аптек   
 рибнихгосподарств  
 приватних закладів освіти   
 шкіл, курсів з навчанняводіївавтомобілів  
 торговельнихоб'єктів з продажу книг, газет і журналів, 

виданихіноземнимимовами 
 

 видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої  



продукції, що друкуються іноземними мовами 

 редакційзасобівмасовоїінформації, крімзазначених у пункті 7 

Методики та пункті 8 цьогододатка 
 

 суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво 

або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, 

що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів 

 

 інформаційних агентств  

15 Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 10 

16 Розміщенняторговельнихавтоматів, щовідпускаютьпродовольчітовари 9 

17 Розміщення: 8 
 кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів 

підакцизної групи 
 

 аптек, що реалізують готові ліки  
 торговельнихоб'єктів з продажу продовольчихтоварів, 

крімтоварівпідакцизноїгрупи 
 

18 Розміщення: 7 

 торговельнихоб'єктів з продажу ортопедичнихвиробів;  

 ксерокопіювальноїтехніки для 

наданнянаселеннюпослугізксерокопіюваннядокументів 
 

19 Проведеннявиставокобразотворчої та книжковоїпродукції, виробленої в 

Україні 
7 

20 Розміщення: 6 
 їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи   
 фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-

товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи 
 

 об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання 

послуг поштового зв'язку  
 

 суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та 

доставки (вручення) поштових відправлень  
 

 торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, 

ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для закладів 

освіти 

 

21 Розміщення: 5 
 державних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за 

рахунок державного та місцевих бюджетів  
 

 оздоровчихзакладів для дітей та молоді  
 санаторно-курортнихзакладів для дітей  
 державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного 

бюджету, та закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету 
 

 торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих 

українською мовою  
 

 відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів 

за житлово-комунальні послуги  
 

 суб'єктівгосподарювання, 

щоздійснюютьпобутовеобслуговуваннянаселення 
 

 суб’єктів господарювання, утворених за участю профспілок, які надають 

послуги культурно-освітньої, оздоровчої та іншої соціальної 

спрямованості 

 

22 Розміщення: 4 
 їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у 

навчальних закладах та військових частинах  
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-95-%D0%BF#n61
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-95-%D0%BF#n61


 громадських вбиралень   
 камер схову  
 видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої 

продукції, що видаються українською мовою 
 

23 Розміщення: 3 
 аптек на площі, щовикористовується для виготовленняліків за рецептами  
 суб'єктівгосподарювання, щонадаютьритуальніпослуги  

 органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім 

асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом) 

 

 науково-дослідних установ, крім бюджетних  

24 Розміщення: 2 
 аптек, які обслуговують пільгові категорії населення   
 організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи 

розумовими вадами  
 

 бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок 

державного та місцевих бюджетів 
 

 дитячихмолочних кухонь  
 торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових 

категорій громадян в межах площ, що використовуються з цією метою  
 

25 Розміщення: 1 

 закладівсоціальногозахисту для бездомнихгромадян, безпритульнихдітей 

та установ, призначених для 

тимчасовогоабопостійногоперебуваннягромадянпохилоговіку та осіб з 

інвалідністю 

 

 державних та комунальних закладів позашкільної освіти (крім 

оздоровчих закладів для дітей та молоді) та закладів дошкільної освіти 
 

 закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що 

утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів 

матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів 

для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 

 

26 Розміщеннятранспортнихпідприємств з:  

 перевезення пасажирів 15 

 Перевезення вантажів 18 

27 Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та 

благодійних організацій на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

 не більше  як 50 кв. метрів 3 
 понад 50 кв. метрів 7 

28 Розміщення громадських об’єднань осіб з інвалідністю на площі, що не 

використовується для провадження підприємницької діяльності і 

становить: 

 

 не більш як 100 кв. метрів 1 
 для частиниплощі, щоперевищує 100 кв. метрів  

 

7 

29 Інше використання нерухомого майна 15 

30 Розміщенняпрофесійнихтворчихпрацівників на площі (творчімайстерні), 

що не використовується для провадженняпідприємницькоїдіяльності і 
 



становить: 

 не більш як 50 кв. метрів 1 

 для частиниплощі, щоперевищує 50 кв. метрів 3 

 

Примітка Орендніставкидляорендарів - вітчизнянихюридичних і фізичнихосіб, що є 

суб'єктамималогопідприємництва, 

якіпровадятьвиробничудіяльністьбезпосередньонаорендованихвиробничихплощах 

(крімофісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7. 

 

 

Секретар селищної ради                                     Василь ПРОВОЗЬОН



 


