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РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 69 с., 2 табл., 3 рис., 5 додатків, 21 джерело.
Метою кваліфікаційної роботи є аналіз проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду по фактичному розміщенню будівлі
барачного типу за адресою: вулиця Коксова, 6А, Новокодацького району міста
Дніпра, Дніпропетровської області, Проект виконаний товариством з
обмеженою відповідальністю «СЕРВІС ЕКСПЕРТ М».
Вступ кваліфікаційної роботи містить загальний опис мети роботи та її
завдань.
Перший розділ присвячено аналізу нормативно-правових актів України
під час розроблення проекту землеустрою.
Другий розділ містить аналіз проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду.
Третій розділ – геодезичні роботи під час розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

ЗЕМЕЛЬНА

ДІЛЯНКА,

ОРЕНДА,

ПРОЕКТ

ЗЕМЛЕУСТРОЮ,

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ.
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