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РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснювальна записка: 61 с, 2 рисунки, 3 таблиці, 5 додатків, 13 

джерел. 

Мета кваліфікаційної роботи – аналіз проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі у м. Дніпро. 

У вступі обґрунтована актуальність зміни цільового призначення 

земельної ділянки та визначено завдання до розроблення кваліфікаційної 

роботи.  

Перший розділ кваліфікаційної роботи містить аналіз нормативно-

правових актів України, які регулюють процедуру розроблення проекту 

землеустрою. 

У другому розділі наведено фактичну процедуру розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового 

призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі у м. 

Дніпро. 

Геодезичні роботи, які були виконані під час розроблення проекту 

землеустрою наведено у третьому розділі. 

 

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, 

ФАКТИЧНА ПРОЦЕДУРА ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ, ВСТАНОВЛЕННЯ 

ОХОРОНИХ ЗОН, КАДАСТРОВИ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
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