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РЕФЕРАТ 

   Кононенко Т.Б. Оцінка землекористувань територією Канівського 
району Черкаської області. 
Стор. – 84, табл. – 9, рис. – 24, формули – 3, список літератури – 10. 
     Метою магістерської роботи є оцінка відповідності структури земель та 
землекористування Канівського району чинним нормативно-правовим 
вимогам та рельєфно-кліматичним реаліям регіону. 
      Об’єкт дослідження – землі території Канівського району Черкаської 
області. 
     Предмет дослідження – відповідність землекористування чинним 
нормативно-правовим вимогам та рельєфно-кліматичним реаліям регіону. 
     Магістерська робота складається з 4 розділів та висновків. У роботі 
розглянуті питання: загальної характеристики географічного стану та 
соціально-економічного функціонування Канівського  району;оцінки 
використання земель   території   району; за  основними   кадастровими 



показникам: 
• земель сільськогосподарського призначення; 
• земель житлової та громадської забудови; 
• земель природно-заповідного та іншого природоохоронного 
призначення; 
• земель оздоровчого призначення; 
• земель рекреаційного призначення; 
• земель історико-культурного призначення; 
• земель лісогосподарського призначення; 
• земель водного фонду; 
• земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
    У висновках зазначено особливості регіону, які вплинули на 
формування структури його землекористування, а також наведено пропозиції 
щодо управлінських рішень з покращення використання земель Канівщини 

Ключові слова: оцінка землекористування, структура земель, категорії 
земель, угіддя. 
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