
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

07.07.2021 м. Глухів №268

Про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель 
міста Глухів Глухівська міська рада 
Глухівський район Сумська область

З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин та 
підвищення ефективності використання земель в місті Глухові, розглянувши 
технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Глухів 
Глухівська міська рада Глухівський район Сумська область, розроблену 
товариством з обмеженою відповідальністю «Західземлепроект плюс», керуючись 
статтями 12, 201 Земельного кодексу України, статтями 5,13,15,18,23 Закону 
України «Про оцінку земель», статтями 19, 38 Закону України «Про 
землеустрій», пунктом 271.2 статті 271 розділу XII Податкового кодексу України, 
статтею 25, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель
міста Глухів Глухівська міська рада Глухівський район Сумська область, згідно з 
якою середня (базова) вартість 1 м2 земель міста складає 157,73 гривень в цінах 
станом на 01.01.2020 року. у

2. Нормативну грошову оцінку земель міста Глухів Сумської області
ввести в дію з 01.01.2022 року. _ • '  ••-'■й**--'

3. Нормативна грошова оцінка міста Глухів Сумської області підлягає 
щорічній індексації відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації в 
установленому законодавством порядку.

5. Відділу у Глухівському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Сумській області (в.о. начальника - Кучерявий В.С.), Глухівській державній 
податковій інспекції Головного управління ДПС у Сумській області (начальник - 
Клюєва І.В.), управлінню соціально-економічного розвитку Глухівської міської 
ради (начальник - Сухоручкіна Л.О.) забезпечити використання нормативної 
грошової оцінки міста Глухів Сумської області у відповідності до діючого 
законодавства.



б.Визнати таким, що втрачає чинність рішення Глухівської міської ради від 
19.11.2010 року №13 «Про затвердження технічної документації по нормативній 
грошовій оцінці земель міста Глухів» з 01.01.2022 року.

7.Організацію виконання цього рішення покласти на управління соціально- 
економічного розвитку міської ради (начальник - Сухоручкіна Л.О.), а контроль 
-  на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради Ткаченка О.О. та постійної комісії з питань бюджету, фінансів, 
соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури та 
транспорту депутата міської ради (голова - Литвиненко А.В.)

Міський Надія ВАЙЛО


