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РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснювальна записка: 70 с., 2 таблиці, 23 джерела. 

Мета кваліфікаційної роботи – аналіз проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки оренду зі зміною цільового призначення на 

території Борисівської сільської ради Бердянського району Запорізької області. 

У вступі обґрунтовується актуальність теми кваліфікаційної роботи. 

В першому розділі проводиться аналіз нормативно-правових актів 

України, що допомагають скласти проект землеустрою. 

В другому розділі надаються загальні відомості про земельну ділянку, що 

є об’єктами проведення землеустрою, порівнюється процедура розроблення 

проекту відповідно нормативно-правових актів України з фактичною 

процедурою зі сторони інженера-землевпорядника. 

В третьому розділі наводиться порядок геодезичного встановлення меж 

земельної ділянки, також проводиться розрахунок точності геодезичних 

вимірювань, а саме площі земельної ділянки, середньої квадратичної похибки 

площі земельної ділянки, відносної похибки. 

 

 

ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА, ПРАВО 

ОРЕНДИ. 
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