
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 _XXXVІ_  сесія    VІI _  скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 травня 2019 року                     Ужгород                                 № 1573                           

  

Про затвердження технічного звіту  

з детального обстеження грунтів 

та розміру втрат сільськогосподарського 

виробництва 
 

Розглянувши клопотання Державної прикордонної служби України 

(військова частина 1493) та технічний звіт з детального обстеження грунтів 

земельної ділянки вздовж лінії інженерних прикордонних споруджень в 

районі кварталу ім. Ярослава Мудрого, керуючись статтями 26, 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 207, 

209 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 

17.11.1997 року №1279 "Про розміри та порядок визначення втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які підлягають 

відшкодуванню"  

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити звіт з детального обстеження грунтів на земельній 

ділянці площею 0,0060 га, яка розташована вздовж лінії інженерних 

прикордонних споруджень в районі кварталу ім. Ярослава Мудрого 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0180). 

2. Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 

виробництва, спричинених вилученням земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення площею 0,0060 га для потреб, не 

пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом, в сумі 325,39 грн. згідно 

з додатком. 

3. Зобов’язати Державну прикордонну службу України Західне 

регіональне управління (військова частина 1493) в двомісячний термін після 

затвердження в установленому порядку проекту відведення земельної 

ділянки сплатити відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, 

спричинених вилученням сільськогосподарських угідь для потреб, не 

пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування 

та архітектури. 
 

Міський голова                                                                       Б. АНДРІЇВ 



 

 

 

                Додаток 
до рішення ХХХVІ сесії міської  

ради VIІ скликання                            

від 30 травня 2019 року № 1573 

 

 

РОЗРАХУНОК 

розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених 

вилученням сільськогосподарських угідь із земель Ужгородської міської 

ради Закарпатської області Державній прикордонній службі України 

(військової частини 1493) для обслуговування постів технічного 

спостереження 

 

 

      Формула для визначення втрат сільськогосподарського виробництва 

             Бд 

Рв=Пд х Нв х-----х Кінт 

             Бо 

 

       Нормативи втрат сільськогосподарського виробництва, що підлягають 

відшкодуванню за 1 га. 

       ріллі – 135580 грн. 

       багаторічні насадження – 342480 грн. 

       сіножаті – 81760 грн. 

       пасовищ – 62910 грн. 

 
№ 

п

/

п 

Назва с/г угідь Шифр 

агровиробнич

ої групи 

грунтів на 

ділянці 

Площа 

ділянки

,  

га 

 

 

Пд 

Середні

й бал 

бонітету 

по 

області 

 

 

Бо 

Бал 

бонітет

у 

ділянки 

 

 

 

Бд 

Норматив 

втрат по 

області(гр

н. за 1 га) 

 

 

 

Нв 

Коефіцієнт 

інтенсивно

сті 

використан

ня 

 

 

Кінт 

Розмір 

втрат (грн.) 

1      рілля 178д 0,0060 40 25 135580 0,64 325,39 

Розрахунок проведений у відповідності з постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.11.1997 року №1279 "Про розміри та порядок 

визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва, які підлягають відшкодуванню". 

 

 

 

Секретар ради                                                                                     А. СУШКО  

 

 


