
 

Задача № 24 
 

  Визначити вартість земельної ділянки під будинком.  

Річна орендна плата за приміщення складає 800 доларів за 1 м
2
.  

Операційні витрати – 400 доларів за 1м
2
.  

Площа здаваних в оренду приміщень – 6000м
2
.  

Вартість будинку з урахуванням зношування, розрахована витратним методом 

4000000 доларів.  

Ставка дисконтування – 10%.  

Коефіцієнт капіталізації для будинків – 12%. 

 

 

 

 

 

Задача № 25 
 

 Розрахувати вартість ділянки лісу на основі лісової ренти.  Обсяг лісу,           

який щорічно можна вирубувати на оцінюваній ділянці землі            

(розрахункова лісосіка) – 300 м
3
. 

         Витрати : плата за ліс на корені – 120г.о/м
3
; 

         заготівля лісу – 150 г.о/м
3
; 

         вивезення лісу - 300 г.о/м
3
; 

         Норма прибутку – 20%. 

         Ціна реалізації круглого лісу – 1500 г.о/м
3
. 

         Ставка дисконтування – 10%. 

 

 

 

 

 

 

Задача № 26 
 

Визначити вартість ріллі на основі земельної ренти 

          Урожайність пшениці – 35ц/га або 3500кг/га. 

          Ціна реалізації пшениці 2,5 г.о/кг. 

          Сумарні витрати з вирощування пшениці з урахуванням норми         

          прибутку –  2,5 г.о/кг. 

              Ставка дисконтування – 10%. 

 

 
 

 



 

Задача № 27 
 

 Визначити суму збору за забруднення атмосфери  м. Дніпропетровськ 

викидами промислового підприємства 

 

Назва забруднюючої речовини Обсяг викидів, т/рік 

Азоту оксиди 49 

Ангідрид сірчистий 30 

Вуглецю окис 75 

 

Індекс інфляції дорівнює 1,006 

 

 

 

 
 

Задача № 28 
 

 Визначити суму збору за забруднення атмосфери викидами               

промислового підприємства 

 

 

Назва забруднюючої речовини 

Обсяг викидів, т/рік 

 

в межах ліміту понад ліміт 

Азоту оксиди 49 5 

Ангідрид сірчистий 30 2 

Вуглецю окис 75 10 

 

 

 

 

 

Задача № 29 
 

 Визначити обсяги збору за забруднення атмосфери викидами промислового 

підприємства, якщо на підприємстві не розроблено і не затверджено ліміти. Яким 

чином зміниться сума платежів за забруднення атмосфери, якщо підприємство 

отримає дозвіл на викиди зазначених у таблиці обсягів забруднюючих речовин? 

 

Назва забруднюючої речовини Обсяг викидів, т/рік 

Азоту оксиди 45 

Тверді речовини 15 

Вуглецю окис 70 

 



 

Задача № 30 
 

 Визначити обсяги збору за забруднення атмосфери великого міста викидами 

автомобільного транспорту. Результати пояснити. Поясніть, чи необхідно було 

подбати автопідприємству про отримання дозволу на викиди забруднюючих 

речовин автомобільним транспортом? Чому? 

 

Вид пального Обсяги  використання, т/рік 

Бензин етильований 30 

Бензин не етилований 25 

Дизельне  15 

 
 

 

 

Задача № 3 

 
Визначити вартість земельної ділянки під будинком.  

 Річна орендна плата за приміщення складає 600 доларів за 1 м
2
.  

 Операційні витрати – 300 доларів за 1м
2
.  

 Площа здаваних в оренду приміщень – 4000м
2
.  

 Вартість будинку з урахуванням зношування, розрахована витратним 

методом 3000000 доларів.  

 Ставка дисконтування – 10%.  

 Коефіцієнт капіталізації для будинків – 12%. 

 
  

 

 

 

 

Задача №1 
 

Розрахувати вартість ділянки лісу на основі лісової ренти.  Обсяг лісу, який 

щорічно можна вирубувати на оцінюваній ділянці землі (розрахункова лісосіка) – 

200 м
3
. 

Витрати : плата за ліс на корені – 110г.о/м
3
; 

        заготівля лісу –50 г.о/м
3
; 

        вивезення лісу - 150 г.о/м
3
; 

 Норма прибутку – 20%. 

 Ціна реалізації круглого лісу – 800 г.о/м
3
. 

 Ставка дисконтування – 10%. 

 



 

Задача №2 
 

 Визначити вартість ріллі на основі земельної ренти 

 Урожайність пшениці – 20ц/га або 3000кг/га. 

 Ціна реалізації пшениці 2,3 г.о/кг. 

 Сумарні витрати з вирощування пшениці з урахуванням норми прибутку – 

1,5 г.о/кг. 

 Ставка дисконтування – 10%. 
 

 

 

 

 

 

 

Задача №4 
 

  Визначити суму збору за забруднення атмосфери м. Одеса викидами 

промислового підприємства 

 

Назва забруднюючої речовини Обсяг викидів, т/рік 

Азоту оксиди 52 

Тверді речовини 20 

Вуглецю окис 80 

 

Індекс інфляції дорівнює 1,006%. 

 

 

 

 

 

 

Задача №5 
 

  Визначити суму збору за забруднення атмосфери викидами            

промислового підприємства 

 

 

Назва забруднюючої речовини 

Обсяг викидів, т/рік 

 

в межах ліміту понад ліміт 

Азоту оксиди 49 7 

Ангідрид сірчистий 25 5 

Вуглецю окис 65 15 

 

 



 

Задача №6 
 

  Визначити обсяги збору за забруднення атмосфери викидами промислового 

підприємства, якщо на підприємстві не розроблено і не затверджено ліміти. Яким 

чином зміниться сума платежів за забруднення атмосфери, якщо підприємство 

отримає дозвіл на викиди зазначених у таблиці обсягів забруднюючих речовин? 

 

Назва забруднюючої речовини Обсяг викидів, т/рік 

Азоту оксиди 35 

Тверді речовини 10 

Вуглецю окис 65 

 
 

 

 

 

Задача №7 
 

  Визначити обсяги збору за забруднення атмосфери великого міста викидами 

автомобільного транспорту. Результати пояснити. Поясніть, чи необхідно було 

подбати автопідприємству про отримання дозволу на викиди забруднюючих 

речовин автомобільним транспортом? Чому? 

 

Вид пального Обсяги  використання, т/рік 

Бензин етильований 30 

Стиснений газ 15 

Дизельне  15 

 

 

 
 

 

Задача № 8 
 

  Визначити суму збору за забруднення атмосфери  

м. Кировоград викидами промислового підприємства 

 

Назва забруднюючої речовини Обсяг викидів, т/рік 

Азоту оксиди 45 

Тверді речовини 30 

Вуглецю окис 25 

 

Індекс інфляції дорівнює 1,006 

 

 



 

Задача №9 
 

  Визначити обсяги збору за забруднення атмосфери великого міста викидами 

автомобільного транспорту. Результати пояснити. Поясніть, чи необхідно було 

подбати автопідприємству про отримання дозволу на викиди забруднюючих 

речовин автомобільним транспортом? Чому? 

 

Вид пального Обсяги  використання, т/рік 

Бензин етильований 25 

Бензин не етилований 35 

Дизельне  15 

 

 

 

 

 

Задача № 10 
 

Визначити вартість земельної ділянки під будинком.  

 Річна орендна плата за приміщення складає 700 доларів за 1 м
2
.  

 Операційні витрати – 400 доларів за 1м
2
.  

 Площа здаваних в оренду приміщень – 5000м
2
.  

 Вартість будинку з урахуванням зношування, розрахована витратним 

методом 4500000 доларів.  

 Ставка дисконтування – 10%.  

 Коефіцієнт капіталізації для будинків – 12%. 
 

 

 

 

 

Задача № 11 
 

 Розрахувати вартість ділянки лісу на основі лісової ренти.  Обсяг лісу, який 

щорічно можна вирубувати на оцінюваній ділянці землі (розрахункова лісосіка) – 

150 м
3
. 

Витрати : плата за ліс на корені – 70г.о/м
3
; 

        заготівля лісу – 250 г.о/м
3
; 

        вивезення лісу - 250 г.о/м
3
; 

 Норма прибутку – 20%. 

 Ціна реалізації круглого лісу – 1300 г.о/м
3
. 

 Ставка дисконтування – 10%. 

 
 



 

Задача № 12 
 

 Визначити вартість ріллі на основі земельної ренти 

 Урожайність пшениці – 40ц/га або 4000кг/га. 

 Ціна реалізації пшениці 2,7 г.о/кг. 

 Сумарні витрати з вирощування пшениці з урахуванням норми прибутку – 

3,0 г.о/кг. 

 Ставка дисконтування – 10%. 
 

 

 

 

 

 

Задача №  13 
 

  Визначити обсяги збору за забруднення атмосфери викидами промислового 

підприємства, якщо на підприємстві не розроблено і не затверджено ліміти. Яким 

чином зміниться сума платежів за забруднення атмосфери, якщо підприємство 

отримає дозвіл на викиди зазначених у таблиці обсягів забруднюючих речовин? 

 

Назва забруднюючої речовини Обсяг викидів, т/рік 

Азоту оксиди 40 

Тверді речовини 20 

Вуглецю окис 55 

 

 

 

 

 

 

Задача № 14 
 

 Розрахувати податок на земельну ділянку 

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
. 

 

 

 



 

Задача № 15 
 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №16 
 

 Визначити ефект від упровадження на підприємствах металургійної 

промисловості нових установок з очищення шкідливих викидів в атмосферу. 

 Проектування і виготовлення установки оцінюється в 36 тис. грн.  

 Впровадження установки дає можливість: 

- використовувати у виробництві зворотну сировину, одержуючи щорічно 

5т додаткової продукції за ціною 2 тис.грн./т; 

- зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу в кількості 2т за рік, за 

що підприємство виплачувало штрафи в сумі 600грн./т. 

Нормативний термін експлуатації установки складає 5років. 

 
 

 

 

 

 

 

Задача № 17 
 

 Розрахувати податок на земельну ділянку 

ТОВ «Консенсус» у лютому 2013 року придбало будинок по вул. Левітана 1 

березня 2013 року за рішенням міської ради ТОВ «Контраст» одержало право на 

користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення 

загальною площею 2500м
2
, зайнятою житловим фондом. «Консенсус» є 

платником податку на землю. Грошова оцінка земельної ділянки по вул. Левітана 

відповідно до Грошової оцінки земель м. Одеси, затвердженої рішенням №104, 

становить 320,25 грн./м
2
. 

 

 

 



 

Задача № 18 
 

 Визначити суму податку на землю, що підлягає сплаті в бюджет 

підприємством «Акація», за земельні ділянки під ріллею площею 40га, під 

багаторічними насадженнями площею 55га. Грошова оцінка 1га ріллі 8200грн., за 

1га під багаторічними насадженнями 14000грн. коефіцієнт індексації грошової 

оцінки 1,08. 

 

 

 

 

 

 
 

Задача №19 
 

 Визначити ефект від упровадження на підприємствах металургійної 

промисловості нових установок з очищення шкідливих викидів в атмосферу. 

 Проектування і виготовлення установки оцінюється в 45тис. грн.  

 Впровадження установки дає можливість: 

- використовувати у виробництві зворотну сировину, одержуючи щорічно 

7т додаткової продукції за ціною 2,5 тис.грн./т; 

- зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу в кількості 3т за рік, за 

що підприємство виплачувало штрафи в сумі 700грн./т. 

Нормативний термін експлуатації установки складає 5років. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 20 
 

  Розрахувати податок на земельну ділянку 

ТОВ «Фаворит» у лютому 2013 року придбало будинок по вул. Варненська. 

1 березня 2013 року за рішенням міської ради ТОВ «Фаворит» одержало право на 

користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення 

загальною площею 3500,5м
2
, зайнятою житловим фондом. «Фаворит» є 

платником податку на землю. Грошова оцінка земельної ділянки по вул. 

Варненська відповідно до Грошової оцінки земель м. Одеси, затвердженої 

рішенням №104, становить 350,36грн./м
2
. 

 

 



 

Задача № 21 
 

 Визначити суму податку на землю, що підлягає сплаті в бюджет 

підприємством «Світанок», за земельні ділянки під ріллею площею 35га, під 

багаторічними насадженнями площею 45га. Грошова оцінка 1га ріллі 7100грн., за 

1га під багаторічними насадженнями 12000грн. коефіцієнт індексації грошової 

оцінки 1,08. 
 

 

 

 

 

 

 

Задача № 22 
 

Визначити обсяги збору за забруднення атмосфери викидами промислового 

підприємства, якщо на підприємстві не розроблено і не затверджено ліміти. Яким 

чином зміниться сума платежів за забруднення атмосфери, якщо підприємство 

отримає дозвіл на викиди зазначених у таблиці обсягів забруднюючих речовин? 

 

Назва забруднюючої речовини Обсяг викидів, т/рік 

Азоту оксиди 30 

Тверді речовини 25 

Вуглецю окис 45 

 

 

 

 

 

 

Задача № 23 
 

Визначити ефект від упровадження на підприємствах металургійної 

промисловості нових установок з очищення шкідливих викидів в атмосферу. 

 Проектування і виготовлення установки оцінюється в 40тис. грн.  

 Впровадження установки дає можливість: 

- використовувати у виробництві зворотну сировину, одержуючи щорічно 

6т додаткової продукції за ціною 2 тис.грн./т; 

- зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу в кількості 3т за рік, за 

що підприємство виплачувало штрафи в сумі 600грн./т. 

Нормативний термін експлуатації установки складає 5років. 
 


