
Інструкційна картка до проведення  

практичного заняття № 3 

 
з дисципліни  Економіка природокористування 

 

 

Тема заняття: Визначення плати за землю, застосовуючи Податковий Кодекс   

          України. 

 

Мета проведення заняття: Навчитися розраховувати плату за землю,   

     використовуючи Податковий Кодекс України. 

  

Після виконаної роботи студент повинен 

знати: основні положення Земельного кодексу України, платежі за використання   

    земельних ресурсів 

вміти: розраховувати плату за землю використовуючи Податковий Кодекс      

    України 

  

 

Структура проведення практичного заняття. 
 

1. Організаційна частина з вивченням мети практичного заняття. 

2. Теоретичне обґрунтування практичного заняття. 

3. Видача завдань студентам для самостійної роботи. 

4. Виконання студентами практичного завдання. 

5. Перевірка викладачем виконання завдання.  

6. Підсумки проведення практичного заняття. 

7. Домашнє завдання.    

 

 

Методичне забезпечення практичного заняття. 
 

1. Картки індивідуальних завдань. 

2. Контрольна картка відповідей. 

3. Методичні вказівки з виконання практичного завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інструктивна картка 

 
Завдання  1 

ТОВ «Контраст» у лютому 2013 року придбало будинок по вул. Маршала 

Жукова. 1 березня 2013 року за рішенням міської ради ТОВ «Контраст» одержало 

право на користування земельною ділянкою несільськогосподарського 

призначення загальною площею 2450,6м
2
, зайнятою житловим фондом. 

«Контраст» є платником податку на землю. Грошова оцінка земельної ділянки по 

вул. Маршала Жукова відповідно до Грошової оцінки земель м. Одеси, 

затвердженої рішенням №104, становить 290,14 грн./м
2
. 

Розрахувати податок на земельну ділянку 

 

 

 

 

 Завдання 2 

 Визначити суму податку на землю, що підлягає сплаті в бюджет 

підприємством «Троянда», за земельні ділянки під ріллею площею 30га, під 

багаторічними насадженнями площею 35га. Грошова оцінка 1га ріллі 6100грн., за 

1га під багаторічними насадженнями 11000грн. коефіцієнт індексації грошової 

оцінки 1,08. 

 

 

 

 

 

Розрахункові формули: 
 

 

        1)Розрахунок податку на земельні ділянки, грошова оцінка яких проведена, 

можна подати у вигляді формули: 

 

под
СГПП  ,       (3.1) 

       де П – сума податку на землю; 

            Пд – площа земельної ділянки; 

            Го – грошова оцінка землі з урахуванням коефіцієнта індексації; 

            Сп – ставка податку на землю. 

 Для земель населених пунктів статтею 7 Закону №2535 установлена ставка 

податку в розмірі 1% від їх грошової оцінки, але для земельних ділянок населених 

пунктів, зайнятих житловим фондом, ставка збільшена до 3%. Сплата податку на 

землю здійснюється щомісяця рівними частинами.  

 

 



 2) а)розрахувати грошову оцінку земель з урахуванням коефіцієнта 

індексації:  ріллі Гор  та під багаторічні насадження Гобн; 

       б)розрахувати податок на землю:  

- для ріллі, косовиць і пасовищ – 0,1%   ПЗр; 

 - для багаторічних насаджень – 0,03%    ПЗбн; 

      в) розрахувати загальну суму податку на землю 

бнрзаг
ПЗПЗПЗ     (3.2) 

  

 

 
Питання та завдання для закріплення матеріалу 

 

 1.Дайте визначення та назвіть складові фінансово-економічного механізму 

природокористування. 

 2. Які принципи формування державного та місцевих природоохоронних 

бюджетів? 

 3. Які фактори відносяться до основних важелів фінансово-економічного 

механізму охорони навколишнього середовища 

   4. Які особливості застосування екологічних податків? 

       5.У чому полягає суть і значення екологічного фонду? 

       6. Що повинна стимулювати система платежів за природокористування?    

       7.Назвіть та охарактеризуйте основні інструменти екологічної політики. 

       8. Охарактеризуйте джерела фінансування природоохоронних заходів. 
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