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РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснювальна записка 62 с., 4 додатки, 17 джерел. 

Метою кваліфікаційної роботи є аналіз змісту та процедури відведення 

земельної ділянки в оренду на прикладі проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду з наявними охоронними зонами навколо (вздовж) 

об’єкту енергетичної напруги (ЛЕП 10кВ) за межами населених пунктів на 

території Межиріцької сільської ради Павлоградського району 

Дніпропетровської області.  

У вступі зазначено основні аспекти аналізу питань щодо теми даної 

роботи.  

Перший розділ кваліфікаційної роботи містить аналіз основних 

нормативно-правових актів України, які регламентують розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.  

У другому розділі проаналізовано процедуру розроблення проекту 

землеустрою та його зміст щодо відведення земельної ділянки в оренду з 

наявними охоронними зонами навколо (вздовж) об’єкту енергетичної напруги 

(ЛЕП 10кВ) за межами населених пунктів на території Межиріцької сільської 

ради Павлоградського району Дніпропетровської області. 

У третьому розділі визначено порядок проведення геодезичних робіт, до 

складу яких входять польові та камеральні роботи.  

Практичне значення кваліфікаційної робота є у визначенні та уточненні 

процедури розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду відповідно до чинного законодавства.  

 

ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА, ОРЕНДА ЗЕМЛІ, 

ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ, ВСТАНОВЛЕННЯ ОХОРОННИХ ЗОН. 
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