за підтримки:

Громадська рада
при Мінрегіоні

ДРУГИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР НА ТЕМУ:

«Актуальні зміни Інструкції про порядок проведення
інвентаризації об’єктів нерухомого майна.
Технічні та юридичні аспекти обігу нерухомості»
24 листопада 2017 р., м. Хмельницький, вул. Подільська 109/1,
Конференц-зала Хмельницької Торгово-промислової палати

ПРОГРАМА*
09.00 - 09.40

Реєстрація учасників. Ранкова кава

09.40 - 10.00

Відкриття семінару
МІХАЙЛІДІ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
голова Громадської ради при Міністерстві регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України

ПРЕДСТАВНИК**
головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області

БЄЛЯКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
президент Хмельницької Торгово-промислової палати

ПРЕДСТАВНИК**
відділення Нотаріальної палати України у Хмельницькій області

ДАВИДЮК АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ
голова правління Асоціації технічних інвентаризаторів
«Західтехінвентаризація», співголова екпертної групи з питань
інвентаризації нерухомості Громадської ради при Мінрегіоні
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10.00 - 13.00

Блок 1. НОВА РЕДАКЦІЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО
МАЙНА

10.00 - 10.45

Про формування та реалізацію державної політики щодо
технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
ЗАРЯ АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ
заступник начальника управління житлової політики, начальник
відділу моніторингу експлуатації та утримання житлового фонду
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України

10.45 - 11.30

Основні положення та відмінності нової редакції Інструкції.
Захист прав та інтересів малого і середнього бізнесу
ДАВИДЮК АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ
голова правління Асоціації технічних інвентаризаторів
«Західтехінвентаризація», співголова екпертної групи з питань
інвентаризації нерухомості Громадської ради при Мінрегіоні

11.30 - 12.00

Кава-брейк

12.00 - 12.30

Саморегулювання професійної діяльності як гарантія
підвищення якості робіт (послуг) та відповідальності
суб’єктів. Державна політика з розвитку саморегулювання
МІХАЙЛІДІ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
голова Громадської ради при Міністерстві регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, координатор ініціативної групи з розвитку
саморегулювання професійної та підприємницької діяльності
в Україні

12.30 - 13.00

Концепція створення та функціонування єдиного
державного реєстру матеріалів інвентаризації
ВИНАРЧИК АНДРІЙ МИРОСЛАВОВИЧ
голова правління ГО "Івано-Франківська обласна асоціація
експертів з технічної інвентаризаціх об' єктів нерухомого майна",
директор "Бюро Винарчика", інженер-інвентаризатор, оцінювач,
експерт експертної групи з питань інвентаризації нерухомості
Громадської ради при Мінрегіоні

13.00 - 14.00

Обід
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14.00 - 17.00

Блок 2. ТЕХНІЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ОБІГУ
НЕРУХОМОСТІ

14.00 - 14.45

Практика застосування законодавства з питань державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно. Контроль за
діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно
ПРЕДСТАВНИК**
Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій
області

14.45 - 15.30

Практика та проблемні питання відображення долі
нерухомості у правовстановлювальних документах при
транзакціях з нерухомістю
ПРЕДСТАВНИК**
відділення Нотаріальної палати України в Хмельницькій області

15.30 - 16.15

Питання Державної архітектурно-будівельної інспекції
України
ПРЕДСТАВНИК**
Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у
Хмельницькій області

16.15 - 17.00

Практичні питання землеустрою та відчудження земельних
ділянок з поліпшеннями
МАРТИН АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
заступник голови ради Асоціації "Земельний союз України",
доцент кафедри НІІ земельних ресурсів та права Національного
університету біоресурсів та землекористування,
член Громадської ради при Мінрегіоні

17.00 - 17.30

Питання-відповіді. Підведення підсумків семінару. Вручення
свідоцтв. Закриття семінару.

* - програма може змінюватися
* * - кандидатури узгоджуються

