
Вибірковий блок «Охорона земель»  
Теми фундаментального характеру 

1.  
Іванніков 
Олексій 

Романович 

Ivannikov 
Oleksii 

Наукове обґрунтування 
організації території 
землекористування 

сільськогосподарського 
підприємства 

Scientific substantiation 
of land use organization 

of the territory of an 
agricultural enterprise 

к.е.н., доц. 
Тихенко Р.В. 

2.  

Купрач 
Олександр 

Анатолійович 

Kuprach 
Oleksandr 

Еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни 
та впорядкування угідь 

на місцевому рівні 

Ecological and 
economic substantiation 

of crop rotation and 
land management at the 

local level 

к.е.н., доц. 
Тихенко Р.В 

3.  
Овсієнко Юрій 

Сергійович 
Ovsiienko 

Yurii 

Обґрунтування 
встановлення (зміни) 

меж села Рогозів 
Бориспільського 
району Київської 

області 

Rationale for establishing 
(changing) the boundaries 
of the village of Rogoziv, 

Boryspil district, Kyiv 
region 

к.е.н., доц. 
Бутенко Є.В. 

4.  
Сташкевич 

Ольга Ігорівна 
Stashkevych 

Olha 

Землевпорядний процес 
розроблення робочого 
проекту землеустрою з 
рекультивації земельної 
ділянки, що перебуває в 

оренді 

Land management 
process of development 
of the working project of 
land management on land 
reclamation leased land 

д.е.н., проф. 
Дорош O.C. 

5.  
Федорчук Артем 

Валентинович 
Fedorchuk 

Artem 

Особливості 
землевпорядної 

процедури оформлення 
права оренди земель 

водного фонду на 
території Луганської 

області 

Features of the land 
management procedure 
for registration of the 

right to lease water fund 
lands in the territory of 

Luhansk region 

д.е.н., проф. 
Дорош O.C. 

Теми інноваційного характеру 

6.  
Горпіневич 

Наталія 
Олександрівна 

Horpinevych 
Nataliia 

Землевпорядне 
забезпечення 

відведення земельної 
ділянки для ведення 

особистого селянського 
господарства 

Land management 
provision of land 

allotment for personal 
farming 

к.е.н., доц. 
Бутенко Є.В. 

7.  

Кривенко 
Ярослав 
Іванович 

Kryvenko 
Yaroslav 

Особливості 
землевпорядного 

процесу при відведенні 
земельних ділянок в 

оренду об’єктів 
енергетики (на 
прикладі ТОВ 

«Житомиркомунсервіс» 
Коростенського району 
Житомирської області) 

Peculiarities of land 
management process 
when allocating land 

plots for lease of energy 
facilities (on the 
example of LLC 

«Zhytomyrkomunservis
», Korosten district, 
Zhytomyr region) 

д.е.н., проф. 
Дорош O.C. 

8.  
Піткевич Богдан 

Русланович 
Pitkevych 
Bohdan 

Удосконалення 
науково-практичних 

засад формування 
землекористування 
об’єктів енергетики 

наданих в оренду (на 
прикладі НВ ТОВ 

«Житомирбіопродукт» 
в Житомирській 

області) 

Improving the scientific 
and practical basis for the 
formation of land use of 
energy facilities leased 
(on the example of NV 

LLC 
«Zhytomyrbioproduct» in 

the Zhytomyr region) 

к.е.н., ст. викл. 
Колісник Г.М. 

Теми неординарного характеру 



9.  
Вінцелевич 

Ганна 
Станіславівна 

Vintselevych 
Hanna 

Особливості 
формування 

рекреаційного 
землекористування в 

приміській зоні 
мегаполісу (на прикладі 

м. Ірпінь) 

Features of the formation 
of recreational land use in 
the suburban area of the 

metropolis (on the 
example of Irpin town) 

к.е.н., доц. 
Бутенко Є.В. 

10.  
Калуга Ярослава 
Володимирівна 

Kaluha 
Yaroslava 

Наукові підходи до 
просторового 

планування в межах 
об’єднаної 

територіальної громади в 
Київському регіоні 

Scientific approaches to 
spatial planning within a 

unified territorial 
community in the Kyiv 

region 

д.е.н., проф. 
Дорош O.C 

 


