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Наукова  новизна. Запропоновані  концептуальні  основи  формування

землекористувань  і  землеволодінь  сільськогосподарських  підприємств  на

території сільських рад з урахуванням економічних чинників.

Практична  цінність. Запропонований  механізм  формування

землекористувань і  землеволодінь дозволить виробнику сільськогосподарської

продукції  забезпечити  раціональне  і  ефективне  використання  усіх  земель,

створити сприятливі умови для підвищення продуктивності праці, мінімізації

капіталовкладень,  врегулювати  питання  призупинення  ерозійних  процесів,

визначити  площі  земель,  використання  яких  є  економічно  неефективним  та

екологічно небезпечним і таке інше.

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків.

У  вступі  наведені  актуальність  роботи,  наукова  новизна,  практична

цінність.

У першому розділі проведений аналіз нормативно-правової бази у галузі

управління земельними ресурсами.

У  другому  розділі  наведена  методика  складання  проектів  формування

землеволодінь і землекористувань на території сільських рад.

Третій  розділ  присвячений  концептуальним  основам  формування

землекористувань  і  землеволодінь  сільськогосподарських  підприємств  на

території сільської ради.

У  четвертому  розділі  наведений  практичний



прикладформуванняземлекористувань  і  землеволодінь  сільськогосподарських

підприємств.  землекористувань  і  землеволодінь  сільськогосподарських

підприємств.  формуванняземлекористувань  і  землеволодінь

сільськогосподарських  підприємств.  землекористувань  і  землеволодінь

сільськогосподарських підприємств.
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