
 

 

І Н Д И В І Д У А Л Ь Н И Й  З В І Т 

к.ю.н., асистентки кафедри  

земельного та аграрного права 

Чирик Альони Олегівни за 2021 рік  

 

 

1. Чирик Альона Олегівна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного 

права. 

3. Тема запланованої НДР: «Особливості  використання та охорони 

земель підземного простору», 1,5 друк. арк. 

4. Тема фактично виконаної НДР: «Особливості  використання та 

охорони земель підземного простору», 2,2 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження: навчальний посібник, тези наукових 

доповідей.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

-  визначено особливості  використання та охорони земель підземного 

простору; 

- встановлено особливості впровадження електронних земельних торгів за 

законодавством України; 

- аргументовано, що отримання частини земельної ділянки у володіння і 

користування не порушує єдності земельної ділянки. Така частина ділянки не 

виступає самостійним об’єктом права, їй не присвоюється окремий кадастровий 

номер, вона залишається у складі єдиної земельної ділянки, на яку 

розповсюджується правовий режим спільної часткової власності. Частина 

земельної ділянки має використовуватися за цільовим призначенням, яке 

притаманне усій земельній ділянці. Наведений спосіб використання спільної 

земельної ділянки, яка залишається у спільній частковій власності, є достатньо 

поширеним і виступає елементом порядку використання спільної земельної 

ділянки; 

- доведено, що  земельна ділянка для індивідуального житлового 

будівництва при спадкуванні декількома особами з урахуванням її розміру 

повинна відноситись до юридично неподільних і  перебувати у спільній 

частковій власності. 

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участі у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів не приймала. 

5.2. Рецензування (підготовку експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не здійснювала. 

5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не була. 

5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не була. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Не здійснювала. 

6.2. Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 
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органів не готувала. 

6.3. Участі у розробці проектів постанов Верховного Суду та їх 

рецензуванні не приймала. 

6.4. Лекції практичним працівникам не читала. 

6.5. Відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян не готувала. 

7. Не являюсь депутатом місцевої ради, до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) не входжу. 

 

8. Приймала участь у наступних конференціях, семінарах: 

1. “Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального 

забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні”: Всеукр. 

дистанційна наук.-практ. конференція до 10-річчя створення однойменних 

кафедр Юридичного факультету Київського національного університету ім. 

Т.Г. Шевченка (м. Київ, 12 берез. 2021 р.). 

2. “Актуальні питання стратегії державної екологічної політики України 

на період до 2030 року” «круглий стіл» (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). 

3. “П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, 

земельного, екологічного, природоресурсного права та альтернативної 

енергетики”: Всеукр. наук. конф.  (м. Одеса, 10–13 черв. 2021 р.). 

4. “Органічне виробництво: право і бізнес”: наук.-практ. конф. (м. 

Запоріжжя, 17 червня 2021 р.). 

5. Панельна дискусія V Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Земельне право: скасування мораторію як рушій розвитку» (м. Харків, 22 

вересня 2021 р.). 

6. Панельна дискусія V Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Інноваційні стартапи в агробізнесі в умовах сталого розвитку» (м. Харків, 23 

вересня 2021 р.). 

7. “На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного кодексу 

України”: Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Київ, НУБіП України, 26 лист. 

2021 р.). 

8. ““ААккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  ззееммееллььннооггоо,,  ааггррааррннооггоо,,  ееккооллооггііччннооггоо  ттаа  

ппррииррооддоорреессууррссннооггоо  ппрраавваа””::  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя  зз нагоди 65-річчя 

викладання навчальних дисциплін земельно-правового, аграрно-правового та 

еколого-правового спрямування в Національному юридичному університеті 

імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 10 грудня 2021 р.). 

 

 

9. Видавнича діяльність: 

Опубліковано: 7/2,2 друк. арк. 

 

Навчальний посібник: 

Посібник для підготовки до іспиту із земельного права / Д.В. Санніков, 

М.В. Шульга, В.І. Гордєєв та ін. Харків: Право, 2021. 376 с.  (1 друк. арк. 

автор.) 
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Тези:  

1. Чирик А. О земельна ділянка — об'єкт права спільної часткової 

власності на земельну ділянку. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та 

право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: 

тези доп. учасників всеукр. дистанц. наук.-практ. конф. до 10-річчя створення 

однойменних кафедр (м. Київ, 12 берез. 2021 р.) / за заг. ред. М.І. Іншина, за 

ред. В.В. Носіка, Т.Г. Ковальчук, М.Б. Мельник. Київ: Освіта України, 2021. С. 

119-121 (0,2 д.а.). 

2. Чирик А. О. Деякі особливості впровадження електронних земельних 

торгів. Актуальні питання стратегії державної екологічної політики України на 

період до 2030 року : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 21 трав. 2021 р.) / 

за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги ; М-во освіти і науки ; Нац. акад. 

прав. наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, каф. екол. права, 

каф. земел. та аграр. права. Харків: Право, 2021. С. 309–312 (0,2 д.а.). 

3. Чирик А. О. Деякі особливості здійснення права спільної часткової 

власності на земельну ділянку. П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з 

проблем аграрного, земельного, екологічного, природоресурсного права та 

альтернативної енергетики: матер. Всеукр. наук. конф.     (м. Одеса, 10–13 

черв. 2021 р.) / відп. ред. Т.Є. Харитонова, Х.А. Григор’єва. Одеса: Видавн. дім 

«Гельветика», 2021. С. 290–292 (0,2 д.а.). 

4. Чирик А. О. Окремі особливості об'єднання земельних ділянок для 

ведення органічного землеробства. Органічне виробництво: право і бізнес: 

матер. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 17 червня 2021 р.). / за заг. ред. О. Г. 

Бондаря та Д. В. Федчишина. Запоріжжя: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. 

С. 130–133 (0,2 д.а.). 

5. Чирик А. О., Савельєва О. М. Земельна ділянка як об'єкт права спільної 

часткової власності. На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного 

кодексу України: матер. Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Київ, НУБіП 

України, 26 лист. 2021 р.) (0,2 д.а.). 

6. Чирик А. О. Особливості припинення. ААккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  ззееммееллььннооггоо,,  

ааггррааррннооггоо,,  ееккооллооггііччннооггоо  ттаа  ппррииррооддоорреессууррссннооггоо  ппрраавваа::  ннаауукк..--ппрраакктт..  ккооннфф..  зз 

нагоди 65-річчя викладання навчальних дисциплін земельно-правового, 

аграрно-правового та еколого-правового спрямування в Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 10 грудня 2021 

р.). Харків, 2021 (0,2 д.а.). 
 

 

10. Членом редакційних колегій не була. 

11. Членом спеціалізованої вченої ради не являюсь.  

12. Офіційним опонентом не виступала. 

13. Відгуки на автореферати дисертацій не готувала. 

14. Лауреатом/стипендіатом не була.  

15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювала. 

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



 

 

4

 

приймала. 

17. Участі не приймала. 

18. У звітному періоді відзнак не отримувала. 

 

 

К.ю.н., асистентка                                                                        Альона Чирик  

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 

протокол № 8 від 26.11.2021 р. 

 

 

Лаборант                                                                                      Богдан Бухтатий 

 


