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РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснювальна записка: 67 с., 3 таблиці, 2 формули, 5 додатків,  

14 джерел. 

Метою даної кваліфікаційної роботи є аналіз проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства на території Межиріцької сільської ради Павлоградського 

району Дніпропетровської області та процедури його розроблення. 

У вступі обґрунтована актуальність теми кваліфікаційної роботи, її мета 

та визначені завдання до виконання роботи. 

Перший розділ кваліфікаційної роботи містить аналіз нормативно-

правових актів України, які регулюють процедуру відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

У другому розділі проаналізовано проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 

межами населених пунктів на території Межиріцької сільської ради 

Павлоградського району Дніпропетровської області та процедуру його 

розроблення. 

Порядок виконання геодезичних робіт під час розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства та визначення допустимої похибки площі 

земельної ділянки наведено в третьому розділі. 

 

 

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА, ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ПРОЕКТУВАННЯ 

МЕЖ, ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ, ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ 
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