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РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснювальна записка: 56 с., 7 рисунків, 1 таблиця, 5 додатків, 13 

найменувань.  

Мета кваліфікаційної роботи – визначити особливості (відмінності) у 

процедурі та змісті технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  

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 розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості).  

У другому розділі проаналізовано порядок розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки  в натурі (на місцевості).  

Порядок виконання геодезичних робіт під час розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) наведено у третьому розділі.  

 

 

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ВСТАНОВЛЕННЯ 

МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ВІДНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, 

ГЕОДЕЗИЧНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, 

КАДАСТРОВА ЗЙОМКА. 
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