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РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснювальна записка: 69 с., 5 рисунків, 3 таблиці, 5 додатків, 22 

джерела. 

Мета кваліфікаційної роботи: аналіз проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури у м. Дніпро. 

У вступі подано короткі відомості про земельну ділянку і наведені 

характеристики земельної ділянки, яка передбачена для відведення 

юридичній особі по фактичному розміщенню адміністративного будинку. 

В першому розділі виконано аналіз нормативно-правових актів щодо 

відведення земельної ділянки й проаналізовано зміни в земельному 

законодавстві 2021 року. Також було виконано аналіз методичних підходів 

до розміщення нерухомого майна на земельній ділянці та проведено аналіз 

процедури відведення земельної ділянки. 

В другому розділі розглянуто аналіз процедури розробки проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню 

адміністративного будинку; висвітлюються особливості відведення земельної 

ділянки, що знаходиться в межах історичного ареалу та частково 

розташована в охоронних зонах водопроводу, підземної лінії електропередачі 

та кабелю електрозв’язку; аналіз змісту проекту землеустрою. 

У третьому розділі розглянуто аналіз геодезичного обладнання яке 

використовувалося під час розроблення проекту землеустрою. Також 

проаналізовані геодезичні роботи під час розроблення проекту землеустрою 

по фактичному розміщенню адміністративного будинку щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Крім того було виконано 

розрахунок точності виконання геодезичних робіт. 

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА, ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ОРЕНДА ЗЕМЛІ, 

КАДАСТРОВИЙ НОМЕР, ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ.  
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