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РЕФЕРАТ

    Бобух Інна Сергіївна
Тема: «Інтенсифікація використання території м. Канів Черкаської
області»
     Обсяг роботи: кількість сторінок – 87, кількість таблиць – 3, кількість
рисунків 4, кількість джерел – 19.
    Проект складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку
використаної літератури, додатків та графічних додатків.
    У вступі обґрунтовується вибір теми, актуальність, наводяться
елементи наукової новизни та практична цінність.
    Перший розділ присвячений розгляду законодавчих та нормативних
основ оцінки земель в Україні.
    У другому розділі наводиться природно-економічна характеристика
умов району дослідження – Черкаська область, місто Канів.
    Третій розділ присвячений огляду існуючих методик грошової оцінки
земельних ділянок населених пунктів. Розглянуті методики нормативної та
експертної грошових оцінок, а також інформаційна база грошової оцінки
земель населених пунктів.
   У четвертому розділі проведено земельно-оціночну структуризацію
території, функціональне зонування, земельно-оціночне районування.
   Виконано пофакторну оцінку земельно-оціночних одиниць, економіко-
планувальне зонування, оцінка локальних факторів.
   П’ятий розділ присвячений комплексній оцінці містобудівної
привабливості території міста Канева.
    У висновках наведені короткі відомості про виконану роботу.
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