
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 _І_сесіяVІIIскликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020 року                            Ужгород                                       № 28 

       

Про затвердження розрахунку розміру  

втрат сільськогосподарського 

виробництва 

 

Розглянувши заяву гр. Голодняк С.М. 10.08.2020 року № Г-1853 та 

розрахунок розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених 

зміною цільового призначення земельної ділянки в межах населеного пункту 

м. Ужгород, в районі вул. Іванківської, 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 розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 

виробництва на земельній ділянці площею 0,0100 га, яка розташована в 

межах населеного пункту м. Ужгород, в районі вул. Іванківської 

(кадастровий номер 2110100000:46:001:0317). 

2. Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 

виробництва, спричинених зміною цільового призначенняземельної ділянки 

площею 0,0100 га для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським 

виробництвом, в сумі 759,25 грн. згідно з додатком. 

3. Зобов’язати гр. Голодняка Сергія Михайловича в двомісячний термін 

після затвердження в установленому порядку проєкту відведення земельної 

ділянки сплатити відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, 

спричинених зміною цільового призначенняземельної ділянки.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування 

та архітектури. 

 

Міський голова                                                                Богдан АНДРІЇВ 



 

Додаток 
до рішення І сесії міської ради VIІІ 

скликання  (2 пленарне засідання)                          

від  22 грудня 2020 року № 28 

 

 

РОЗРАХУНОК 

розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених 

зміною цільового призначення земельної ділянки гр. Голодняк Сергію 

Михайловичу в межах населеного пункту м. Ужгород, в районі                            

вул. Іванківської, Закарпатської області 

 

 

      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 182д 0,0100 40 35 135580 0,64 759,25 

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                                                                            Андрій РИБА 

 


