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1. Санніков Дмитро Валерійович. 
 
2. Кандидат  юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного 

права. 
 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи «Плата 

за землю як елемент економіко-правового механізму регулювання земельних 
відносин», 1,5 друк. арк. 

 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

«Плата за землю як елемент економіко-правового механізму регулювання 
земельних відносин», 2,1 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаної НДР – розділ монографії, тези 
наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Внаслідок виконання НДР з’ясовано соціально-економічне 
значення використання земельних ділянок для садівництва громадян у 
забезпеченні сталого розвитку сільських територій в Україні та встановлено 
юридичну специфіку  форм  використання  останніх.  

 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 
5.1. Участі у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів не приймав. 
5.2. Рецензування проектів законів не проводив. 
5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не був. 
5.4. Роботу консультантом інших вищих та державних органів влади не 

проводив. 
 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та інших 

соціологічних досліджень не проводив. 
6.2. Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готував. 
6.3. Участі у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензуванні не приймав. 
6.4. Лекції практичним працівникам не читав. 
6.5. Підготував науковий висновок на запит міського голови м. Ірпінь 

щодо роз’яснення питань, які стосуються використання земельних ділянок на 
умовах оренди та суборенди. 
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7. Не являюсь депутатом місцевої ради, до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) не входжу. 
 
8. Участь у конференціях, семінарах: 
8. Приймав участь у наступних конференціях, семінарах: 
1. Науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи 

конституційного розвитку в Україні» (м. Харків, 22 черв. 2016 р.). 
2. Першому зібранні фахівців споріднених кафедр з обговорення 

актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, 
екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах 
України (м. Одеса, 9-10 вересня 2016 р.). 

3. Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми юридичної 
науки. П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 
2016 р.). 

4. Всеукраїнському науково-практичному круглому столі «Актуальні 
проблеми конвергенції екологічного законодавства Європейського Союзу» 
(м. Дніпро 28 жовтня 2016 р.). 

 
9. Видавнича діяльність: 5/2,1 друк. арк. 
 
1. Монографія»:  
1. Санніков Д. В. Роль  та  значення  садівництва  громадян  у  сталому  

розвитку сільських територій / Д. В. Санніков // Проблеми правового 
забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні : монографія / 
А. П. Гетьман, І. В. Ігнатенко, В. М. Корнієнко та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана та 
М. В. Шульги. − Х. : Право, 2016. – С. 254-288 (1,5 друк. арк. автор).  
 

Тези:  
1. Санніков Д. В. Особливості правовідносин з приводу охорони земель. 

Зб. матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення 
актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, 
екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах 
України (м. Одеса, 9-10 вересня 2016 р.) / відп. ред. проф. І. І. Каракаш. Одеса : 
Юридична література, 2016. – С. 207-209 (0,15 д.а.). 

2. Санніков Д. В. Особливості процесу конвергенції національного та 
європейського земельного і екологічного законодавства / Д. В. Санніков  // 
Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства Європейського 
Союзу : матер. всеукр. наук.-практ. круглого столу (м. Дніпро 28 жовтня 
2016 р.) / ред. кол.: В.І. Андрейцев [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. 
гірн. ун-т; Євраз. асоц. правничих шкіл і правників. Дніпро : НГУ, 2016 
(0,15 д.а.). 

3. Санніков Д. В. До питання особливостей цільового використання 
земельних ділянок для садівництва в сучасних умовах / Д. В. Санніков  //  
Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. 
«П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 
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2016 р.) : у 2-х част. – Частина друга. – Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права, 2016 (0,15 д.а.). 

4. Санніков Д. В. До питання змісту ст. 14 Конституції України / 
Д. В. Санніков // Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні: 
зб. тез наук. доп. за матеріалами наук.-прак. конф. (м. Харків, 22 черв. 2016 р.) / 
редкол.: С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова, П. М. Любченко, – Х.: НДІ держ. буд-ва 
та місц. самоврядування, 2016. – С. 146-150 (0,15 д.а.). 

 
9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index 

Copernicus та ін. не готував.   
 
10. Членом редколегії не являюсь.  
 
11.  Членом спеціалізованих вчених рад не являюсь. 
 
12. . Офіційним опонентом не був.  
 
13. Підготував відгук на автореферат кандидатської дисертації за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 
природоресурсне право Слепченко А. А. «Забезпечення права на екологічну 
освіту громадян в Україні». 

  
14. У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 
 
15. Пройшов стажування з поглибленим вивченням англійської мови, 

організований Західно-Фінляндським коледжем спільно з Інститутом 
Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (м. Гуйтінен, Фінляндія, 20-26 
листопада 2016 р.). 

 
16. Участі в наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією, не 

приймав. 
 
17. У наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі участі не брав. 
 
18. У звітному році нагород не отримував.  

 
К.ю.н.,  
доцент кафедри земельного  
та аграрного права                                                                Д. В. Санніков                   

                
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № 8 від 1 грудня  2016 р. 
 
Завідуюча лабораторією                                                  О. О. Браславець 


