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     Боровий, В. Щодо точності визначення площ в новій референцній системі координат 

УСК-2000 / В. Боровий, О. Зарицький // Землевпорядний вісник. – 2019. – № 3. – С. 28-32. 

   Зроблено аналіз застосування цієї системи координат, де показано, що алгоритм роботи з 

трансформаційним полем залежить від оптимальних розмірів сторони трикутного скінченного 

елементу і його площі. 
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     Висіцька, І. Орендована земля у спадок: нюанси оформлення / І. Висіцька // Землевпорядний 

вісник. – 2019. – № 3. – С. 50-52. 

  Законодавче підгрунтя. Спадкування оренди державної/комунальної землі. Підтвердження 

успадкованого права оренди.   
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     Висіцька, І. Порядок встановлення земельного сервітуту під час розміщення тимчасових 

споруд / І. Висіцька // Землевпорядний вісник. – 2019. – № 3. – С. 56-58. 

   Щодо можливості оформлення сервітуту у розглядуваному випадаку. 
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     Даугуль, В. Землі садівницького товариства: ОТГ і безоплатна приватизація членами таких 

товариств земельних ділянок для індивідаульного садівництва / В. Даугуль // Землевпорядний 

вісник. – 2019. – № 3. – С. 40-45. 

   Визначення та ознаки такої юридичної особи як садівниче (садове, садівницьке) товариство. 
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     Довгошей, А. Як захистити свої паї від рейдерів та недобросовісних орендарів? / А. Довгошей 

// Землевпорядний вісник. – 2019. – № 3. – С. 53-56. 

   Шукаємо відповіді на актуальне питання разом із жителькою села, чиновником, поліцейським 

та юристом. 
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     Новий етап у проведенні нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення в Україні / О. Колотілін, М. Козак, С. Осипчук та ін. // Землевпорядний вісник. – 

2019. – № 3. – С. 16-23. 

  Складена технічна документація щодо загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної 

грошової оцінки земель для адміністративно-територіальних одиниць. 
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     Кулинич, П. Дерева на чужій землі: коли вони порушують права землевласників і 

землекористувачів / П. Кулинич // Землевпорядний вісник. – 2019. – № 3. – С. 36-39. 

   Приклад застосування на практиці правил добросусідства показує, що в силу загальної тенденції 

до зростання щільності розташування земельних ділянок з відносно невиликими площами у межах 

певних територій їх власники і користувачі автоматично "входять" у правове поле добросусідства 

з моменту набуття прав на відповідні земельні ділянки. 
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