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РЕФЕРАТ

     КАРА НАТАЛІЯ РУСЛАНІВНА
Тема: «Удосконалення методики визначення показників містобудівного
кадастру в умовах щільної забудови»
Обсяг роботи: кількість сторінок – 90, кількість таблиць – 6, кількість
рисунків 16, кількість джерел – 16.
      Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку
використаної літератури, додатків та графічних додатків розділів,.
У вступі наведені актуальність роботи, елементи наукової новизни,
практична цінність.
      Перший розділ присвячений розгляду та аналізу нормативно правової
бази України, що стосується створення містобудівного кадастру.
     У другому розділі розглянуті теоретичні основи виконання геодезично-
кадастрових робіт: загальні відомості про топографічні знімання і знімальні
мережі, планові знімальні мережі, пряма кутова засічка, зворотна кутова
засічка, висотні знімальні геодезичні мережі, точність нівелювання,
вирівнювання висотних мереж, інженерно-геодезичні роботи для визначення
технічного стану конструкції.
    Третій розділ присвячений проектним розробкам щодо визначення
кадастрових показників: зйомочне обґрунтування, планова зйомка, методи
вимірювання деформацій та відхилень від проектного положення для
визначення технічного стану будівель і споруд.
   У висновках наведені загальні результати виконаної роботи.
Також наводиться список літератури, додатки та графічні додатки.
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