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РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 64 с., 2 таблиці, 5 додатків, 16 джерел.
Мета кваліфікаційної роботи – аналіз проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки на прикладі земельної ділянки для будівництва та
обслуговування будівлі закладу освіти на території міста Дніпро 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 нормативноправових актів України, які регулюють процедуру відведення земельної
ділянки в постійне користування.
У другому розділі проаналізовано проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по фактичному розміщенню будівлі КЗО “СЗШ № 32” ДМР у
м. Дніпро та його процедуру розроблення.
Порядок виконання геодезичних робіт під час розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування та
визначення допустимої середньоквадратичної похибки площі земельної ділянки
наведено в третьому розділі.

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА, ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, КОМУНАЛЬНА
ВЛАСНІСТЬ, ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ, ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ.
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6
ВСТУП

Регулювання земельних відносин задля забезпечення права на землю
громадян, територіальних громад та держави, юридичних осіб, раціонального
використання та охорони земель є завданням земельного законодавства.
Право постійного користування на земельну ділянку – це право володіти і
користуватися земельною ділянкою, яка перебуває в державній чи комунальній
власності, без встановлення строку. Тобто, землекористувач безстроково
володіє земельною ділянкою (використовує її відповідно до своїх інтересів), та
користується нею для своїх власних потреб.
Важливість

теми,

яка

розкривається

у

кваліфікаційній

роботі

обумовлюється сучасним розвитком державних та комунальних підприємств.
Останнім часом актуальним є виділення коштів на розвиток таких установ.
Метою даної кваліфікаційної роботи є аналіз проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки на прикладі земельної ділянки для будівництва та
обслуговування будівлі закладу освіти на території міста Дніпро та процедури
його розроблення.
Задачі для виконання кваліфікаційної роботи:
– проаналізувати нормативно-правові акти України щодо обраної теми;
– проаналізувати процедуру відведення земельної ділянки та зміст
розробленого проекту землеустрою;
– розглянути послідовність геодезичних робіт, виконаних під час
відведення земельної ділянки та визначити середньоквадратичну похибку
площі земельної ділянки.

