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РЕФЕРАТ

Мудрий  Д.  О.  «Удосконалення  використання  земель  Кіровоградського

району Кіровоградської області».

Стор. – 117, таблиць – 23, рисунків – 33, список літератури – 36.

Головною  метою  даної  магістерської  роботи  є  здійснення  аналізу

використання  земель  Кіровоградського   району  та  запропонувати  заходи  на

удосконалення використання земельних ресурсів району.

У  першому  розділі  проведений  літературний  огляд  із  напряму

раціонального використання земельних ресурсів.

У другому розділі наведена стисла природно-кліматична характеристика

Кіровоградського району.

Третій розділ присвячений аналізу використання земель району за видами

угідь: сільськогосподарські угіддя; не сільськогосподарські угіддя; чагарникова

рослинність природного походження (ліси); землі без рослинного покриву або з

незначним рослинним покривом; землі житлової та громадської забудови; води.

Усі  угіддя  розглянуті  за  2  об’єднаними  громадами  (Великосеверинівська  і

Соколівська), а також 23 сільськими радами. Для сільськогосподарських угідь

зробили  розрахунки  показників  інтенсивності  використання  земель

сільськогосподарського призначення (рівнем  сільськогосподарської  освоєності

території, розораності території, розораності сільськогосподарських угідь). Для

чагарникової рослинності природного походження (ліси) здійснили розрахунок

визначення рівня лісистості та полезахисної лісистості. Провели аналіз земель

природно-заповідного  фонду  і  земель  промисловості,  транспорту,  зв’язку,

енергетики, оборони та іншого призначення.

Провели аналіз за формами власності і користування землями.

У четвертому розділі представили напрями удосконалення використання

земель району.   
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