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Вих. № 1280/04/22     
від 15.04.2022 Головам міських та селищних 

рад, об’єднаних територіальних 
громад       

 
 
Запрошення до участі в семінарі 
для фахівців сфери управління  
багатоквартирними будинками  
 

Останнім часом на адресу ГС «Асоціація управителів житла» надходять 
чисельні звернення від управителів багатоквартирних будинків, представників 
ОСББ та представників органів місцевого самоврядування щодо надання 
роз’яснень як функціонуватиме ринок управління багатоквартирними будинками 
в умовах воєнного стану. 

Тож зважаючи на вищевказане ГС «Асоціація управителів житла» 
ініціювала та у партнерстві з ТОВ «Інститут муніципального менеджменту» 
оголошує набір слухачів до участі в семінарі-практикумі на тему: «Особливості 
роботи управителів багатоквартирних будинків в умовах воєнного стану: 
юридичні роз’яснення та практичні поради», який присвячений юридичним, 
економічним та іншим практичним аспектам роботи управителів в умовах 
воєнного стану. 

Зазначений захід проходитиме 28 квітня в онлайн форматі.  
В ході проведення семінару планується розглянути:  
- проблемні питання, які сьогодні існують в практичній діяльності 

управителів та пошук шляхів їх врегулювання; 
- питання, що стосуються трудових відносини між управителями/ОСББ  

та найманими працівниками в період дії воєнного стану; 
- особливості прийняття рішень у багатоквартирному будинку під час 

військового стану; 
- механізм державної компенсації за втрачене чи пошкоджене нерухоме 

майно під час війни з Російською Федерацією та участь управителів/ОСББ у 
даному процесі; 

- питання, що стосуються документування збитків, завданих майну 
багатоквартирного будинку; 

- юридичні аспекти проведення обстеження будівель та споруд, 
пошкоджених у результаті військової агресії Російської Федерації; 

-  особливості оподаткування суб’єктів господарювання в умовах воєнного 
стану;  

-  питання, що стосуються бронювання працівників в умовах воєнного 
стану та військового обліку жінок           



Для висвітлення вищезазначених блоків питань семінару запрошено 
представників Міністерства розвитку громад та територій України, 
юристів-практиків та експертів у сфері управління житловим фондом. 

Отримана на семінарі інформація дасть змогу практикам розібратися в 
тонкощах законодавства та отримати практичні поради врегулювання 
проблемних питань, що виникають у їх професійній діяльності. 

Будемо раді зустрічі з Вами на семінарі, а також просимо сприяти участі в 
семінарі фахівців сфери управління багатоквартирними будинками Вашого 
населеного пункту. 

Детальна інформація щодо вартості семінару та тематики надається в 
додатку до листа. 

Зареєструватися до участі в семінарі можна, заповнивши  Аплікаційну 
форму або за телефоном (093) 392-16-22 

Додаток: Програма семінару на 3 арк. в 1 прим..org.ua   
 
 
З повагою, 
 
Президент Громадської спілки  
«Асоціація управителів житла»                                                               В. Ліман  

https://docs.google.com/forms/d/1xBLHRqtmFlzYVCDLwEYQF3AaYi82kncB0nErzF29j98/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xBLHRqtmFlzYVCDLwEYQF3AaYi82kncB0nErzF29j98/edit

