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За останні роки помітно зріс інтерес до регулювання земельних відносин

у містах, де активізується процес приватизації землі, за рахунок чого місцеві

бюджети поповнюються коштами від плати за землю.

З огляду на це,  структура земель населених пунктів вимагає детального

вивчення й аналізу з метою створення умов для найбільш повного задоволення

потреб населення, яке там проживає. Тому актуальність дослідження полягає в

тому, що на основі аналізу найновіших статистичних даних з різних джерел,

детально розкрито саме територіальні аспекти розвитку земельних відносин в

окремих містах.

Мета роботи: проаналізувати сучасний стан земельних ресурсів окремих

міст  Полтавської  області  дослідивши  структуру  земель  та  на  цій  основі

визначити  їх  особливості  для  пошуку  оптимальних  методів  використання

земель.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:земельні ресурси, структура земель, територія міста.


