
 
 
 

 
 

ТОВ «ІНСТИТУТ МУНІЦИПАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ» СПІЛЬНО З ГС «АСОЦІАЦІЯ 
УПРАВИТЕЛІВ ЖИТЛА» ОГОЛОШУЮТЬ НАБІР 

УЧАСНИКІВ У СЕМІНАРІ-ПРАКТИКУМІ:  

 

«ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ УПРАВИТЕЛІВ 
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ: ЮРИДИЧНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ 
ТА КОРИСНІ ПОРАДИ» 

Дата проведення: 28 квітня 2022 року 
Формат проведення: online на платформі ZOOM 
Семінар присвячений юридичним, економічним та іншим практичним 
аспектам роботи управителів в умовах воєнного стану 
Спікери: представники Міністерства розвитку громад та територій 
України, юристів-практиків та експертів у сфері управління житловим 
фондом. 
Вартість участі у семінарі для 1-го учасника: 
№ з/п Послуги Вартість/грн. 

1 Інформаційно-консультаційні послуги  1500,00 
3 Інформаційно-консультаційні послуги зі знижкою 10% 1350,00 
4 Інформаційно-консультаційні послуги зі знижкою 20% 1200,00 

 
 

 

 
  



Умови отримання знижок: 
10 % від вартості послуг: 
 для членів  ГС «Асоціація управителів житла»   
 у разі реєстрації та оплати за навчання до 22 квітня 2022 р. 
 у разі реєстрації та оплати за навчання від 2 осіб 
Додатково пропонуються  знижки:  
 10 % - для учасників попередніх платних заходів ІММ (семінари, 

тренінги, вебінари, професійна атестація)  
Максимальна сума знижок  - 20 %. 
Всі учасники семінару отримають відповідні СЕРТИФІКАТИ про 

підвищення кваліфікації. 
Для участі у семінарі необхідно заповнити Аплікаційну форму . 
Після реєстрації Вам буде надіслано пакет документів, рахунок для оплати 

послуг та деталі щодо семінару. 
Контакти: тел. +38 (093) 392-16-22, е-mail: k.oshiyko@imm.in.ua  

 

Програма семінару-практикуму:  
«ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ УПРАВИТЕЛІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ 

БУДИНКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЮРИДИЧНІ 
РОЗ’ЯСНЕННЯ ТА КОРИСНІ ПОРАДИ» 

 
Час Тема 

9:30-9:45 Вітальне слово. Знайомство з учасниками 

9:45-10:15 Нагальна проблематика управителів в умовах сьогодення та 
перспективи її врегулювання 
 

10:15-11:00 Особливості трудових відносини між управителями/ОСББ  та 
найманими працівниками в період дії воєнного стану 

11:00-11:15 Перерва 

11:15-11:30 Оподаткування суб’єктів господарювання в умовах воєнного 
стану 

11:30-12:00 Чи сплачувати за житлово-комунальні послуги? Як покращити 
платіжну дисципліну співвласників під час війни 

12:00-12:45 Механізм державної компенсації за втрачене чи пошкоджене 
нерухоме майно під час війни з Російською Федерацією та 
участь управителів/ ОСББ у даному процесі. Огляд 
законопроекту №7198 від 24.03.2022 року 

12:45-13:15 Перерва  
13:15-13:45 Особливості прийняття рішень у багатоквартирному будинку 

під час військового стану 

https://docs.google.com/forms/d/1xBLHRqtmFlzYVCDLwEYQF3AaYi82kncB0nErzF29j98/edit
mailto:k.oshiyko@imm.in.ua


13:45-14:30 Документування збитків, завданих майну багатоквартирного 
будинку 
- Порядок подання інформаційного повідомлення про 
пошкоджене та знищене нерухоме майно 
- На що варто звернути увагу при складанні актів про 
нанесені пошкодження? 
- Які документи варто підготувати для фіксації збитків, які 
нанесені в результаті бойових дій? 

14:30-14:45 Перерва 

14:45-15:15 
 

 

Бронювання працівників в умовах воєнного стану. Військовий 
облік жінок 

15:15-15:45 Юридичні аспекти проведення обстеження будівель та споруд, 
пошкоджених у результаті військової агресії Російської 
Федерації                  

15:45-16:30 Відповіді представника Міністерства розвитку громад і 
територій України на актуальні питання учасників 
семінару 

 
 


