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РЕФЕРАТ

КОВБАСЮК Т. О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ
ОПТИМІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ РАД БРАТСЬКОГО
РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Стор. – 96, табл. – 17, рис. – 34,
список літ. – 31 назва.
    В окремих розділах магістерської роботи аналізується використання
сільськогосподарських земель в Україні, структура земельного фонду
Братського району загалом і в розрізі місцевих рад, зміни земельного фонду за
роки незалежності України; обґрунтовується необхідність і можливі ресурси
оптимізації земель, а також варіант реформування 16 місцевих рад району у 7
територіальних громад. Розораність району становить 78,3 % і є вищою за
розораність Миколаївської області та України на 9,0 % і 24,4 % відповідно.
Співвідношення орних земель до стабільних угідь у районі складає 5 : 1.
   Сіножаті не набули тут належного поширення, їхня частка в земельному фонді
– менше 0,03 %. Частка лісів та інших лісовкритих площ – 5,1 %.
За умови трансформації обґрунтованого резерву земельних ресурсів
району (5081,9 га земель державної власності та земель запасу – рілля,
перелоги, відкриті землі без рослинного покриву) в лісові площі й сіножаті
оптимізована структура земель району може бути така: сільськогосподарські
землі – 88,2 %; ліси та інші лісовкриті площі – 8,2 %; забудовані землі – 1,9 %;



відкриті заболочені землі – 0,6 %; відкриті землі без рослинного покриву або з
незначним рослинним покривом – 0,3 %; землі під водами – 0,8 %. При цьому
площа ріллі скоротиться до 75,2 % земельного фонду району, а площа
сіножатей розшириться до 1,5 %.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: територія, район, структура земель, сільська рада, площа,
рілля, землі запасу.
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