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1. Размєтаєв Сергій Володимирович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Особливості правового регулювання техногенних родовищ корисних 

копалин» (1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Наукові статті – 1 (0,3 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень –  1 (0,2 друк. арк.). 

Всього: 0,5 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

 Наукові статті: 

1. Размєтаєв С. В. Правові проблеми права колективної власності на 

землю в Україні. Екологічний вісник. 2019. № 6. С.21-22 (0,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Размєтаєв С. В. Щодо форм права власності на землю. Актуальні 

правові проблеми, земельних, аграрних та  екологічних відносин  в умовах 

сучасної земельної реформи: збірник матеріалів науково-практичної 

конференції (Харків, 22 травня 2020 р. ) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. 

Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 243-245 (0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

В рамках теми річної науково-дослідної роботи проведено науково-

правове дослідження проблем правового регулювання використання і 

охорони надр, зокрема досліджено актуальні проблеми правового режиму 

промислових відходів гірничовідобувної діяльності, шахтних породних 

відвалів, шламонакопичувачів та хвостосховищ, дренажних вод, які 

утворюються під час видобутку корисних копалин, дослідження 

розмежування та співвідношення понять «відходи», «забруднення води»; 

техногенні родовища корисних копалин». Зроблені висновки та 

запропоновано шляхи вдосконалення чинного законодавства. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 



 1. Науково-правовий висновок на запит Голови Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України Монастирського Д. (вих. 

№ 04-27/3-2020/73123 від 11.06.2020 р.) щодо проєкту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів з метою захисту довкілля (щодо 

посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення навколишнього 

середовища)(реєстр. № 3597) (№ 121-01-911 від 30.06.2020 р.) (у 

співавторстві з проф. Гетьманом А. П., доц. Донець О. В.). 

2. Науковий висновок на запит народного депутату України Павла 

Якименка на проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України (щодо забезпечення ефективності здійснення державного 

природоохоронного нагляду (контролю))» (вх. № 121-01-235 від 06.02.2020 

р.) (у співавторстві з ст. викл. Суєтновим Є. П.). 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади, у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

Член басейнової ради  Сіверського Дінця та Нижнього Дону (наказ № 1 

від 27.09.18 р.). 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Узагальнення практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень не проводилося. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовних та інших державних 

органів не готувалися. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

 Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

1. Науково-правовий висновок на запит Харківської обласної ради (вих. 

№ 01-16/1244 від 20.05.2020 р.) щодо погодження з органами державної 

виконавчої влади встановлення зон санітарної охорони водних об’єктів (№ 

125-01-761 від 30.06.2020 р.) (у співавторстві з проф. Гетьманом А. П., 

Суєтновим Є. П.). 

2. Науково-правовий висновок за запитом Акціонерного товариства 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»  від 14.05.2020 р.  щодо спеціального 

водокористування для потреб гідроенергетики (вих. № 22-811/1). 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 



 Член робочих груп з питань природокористування Харківської 

обласної ради та Департаменту екології та природних ресурсів Харківської 

обласної державної адміністрації. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

 Міжнародні: 1   

1. Міжнародна науково-технічна конференції «Екологічна і техногенна 

безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізації відходів», м. 

Харків, 23-24 квітня 2020 р. 

 Всеукраїнські: 4 

1.  Науково-практичної конференції «Актуальні правові проблеми, 

земельних, аграрних та  екологічних відносин  в умовах сучасної земельної 

реформи», Харків, 22 травня 2020 р.   

2. Науково-практичної конференції «Формування екологічної 

компетентності студентів під час навчальної практики», Харків, 20 травня 

2020 р.   

3. III Всеукраїнський екологічний форум для школярів, м. Харків, 18 

травня 2020 р. 

4. Круглий стіл «Оцінка впливу на довкілля видобувної галузі: кращі 

практики участі громадськості». м. Харків, 11 січня 2020 року.  

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

 Наукові статті: 

1. Размєтаєв С. В. Правові проблеми права колективної власності на 

землю в Україні. Екологічний вісник. 2019. № 6. С.21-22 (0,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Размєтаєв С. В. Щодо форм права власності на землю. Актуальні 

правові проблеми, земельних, аграрних та  екологічних відносин  в умовах 

сучасної земельної реформи: збірник матеріалів науково-практичної 

конференції (Харків, 22 травня 2020 р. ) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. 

Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 243-245 (0,2 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science.  

Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

відсутні. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах.  

Публікації у інших наукометричних базах даних відсутні. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Член редакційної колегії журналу «Екологічний вісник» та 

реферативного журналу «Екологія». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Член науково-технічної ради Національного природного парку 

«Гомільшанські ліси», член науково-технічної ради Національного 



природного парку «Дворічанській»,  член науково-технічної ради 

Національного природного парку «Слобожанській». 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не був. 

13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські. 

 Відгуки на дисертації (рецензії) та автореферати не надавались. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво Dr. Hasrat Arjjumend (Доктором Хазратом 

Арджументом, постдокторантом програми Mitacs Elevate), юридичний 

факультет, Монреальський університет, Монреаль/Канада. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримував. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 7 від 7 грудня 2020 р.). 

 

 

 

Звіт склав                                                                    С. В. Размєтаєв 
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