
 
 

УМОВИ УЧАСТІ ТА ВАРТІСТЬ 
ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 

1. ВОЄННА ПОДАТКОВА РЕФОРМА: відновлення реєстрації 
ПН/РК, подання звітності, сплати податків та перевірок (закон № 2260-
IX); податкові норми воєнної реформи (штрафи, пеня, зупинка строків, 
ЄСВ-пільга по мобілізованих), кому з аграріїв не вигідно застосовувати ЄП 3-
ї групи на час воєнного стану, допомога армії, відчуження та вилучення 
майна під час війни, фактичні перевірки у період війни поновлено, санкції 
за результатами податкових перевірок, самоштрафи при уточненні 
податкової звітності у воєнний час 

2. ВОЄННА ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА: Закон про регулювання 
земельних відносин на період війни (законопроект № 7289), Закон №2145-ІХ 
про спрощення користування с.г. угіддями в умовах воєнного стану 
(поновлення на 1 рік дії договорів оренди с.г. угідь/емфітевзису; надання в 
оренду ділянок с.г. призначення державної та комунальної власності 
органами влади, постійними землекористувачами та емфітевтами; 
передача прав оренди та суборенди, земельні торги, повноваження 
військових адміністрацій), новий Типовий договір оренди землі у період 
воєнного стану, новий порядок формування земельних ділянок, воєнна 
земельна реформа у питаннях і відповідях, сплата орендної плати за с.г. 
угіддя під час війни, звільнення від орендної плати за заміновані ділянки і 
знищення посівів, відшкодування шкоди земельному банку внаслідок війни 

3. ДЕРЖПІДТРИМКА С.Г. ВИРОБНИЦТВА: облік кредитів на с.г. 
діяльність під 0%, загибель посівів під час воєнного стану, підтримка 
виробництва с.г. продукції під час війни, заявки на держпідтримку ФГ 

4. ВОЄННА ТРУДОВА РЕФОРМА: додаткові трудові правила під 
час війни (законопроєкт № 7251,– нові підстави для звільнення), договірний 
режим регулювання трудових відносин (законопроєкт № 5371,– зарплата 
раз/місяць), посилення захисту найманих працівників (закон № 2253-ІХ,– 
колдоговір обов’язковий), оновлений порядок розрахунку середньої зарплати 
для відпускних/відрядження/мобілізованих/прогулу, застосування Законів 
№ 2136 і № 2220 про трудові відносини в умовах війни на практиці, 
розрахунок середнього заробітку мобілізованим працівникам, наслідки 
несвоєчасної виплати зарплати та сплати податків під час дії воєнного стану, 
призупинка дії трудового договору та простій на період війни, оплата праці в 
період простою (приклади), розрахунок відпускних у 2022 році, відпустка без 
збереження зарплати, лікарняні під час війни, декретні та лікарняні у зоні 
бойових дій та за кордоном, аліменти під час війни, новий порядок 
бронювання військовозобов’язаних, трудові відносини з директором під час 
воєнного стану, постановка на військовий облік жінок, індексація 
заробітної плати, продовження інвалідності в період воєнного стану, 
оформлення загибелі працівника на війні, не подання повідомлення про 
прийняття працівника на роботу під час війни, трудові відносини з 
внутрішньо переміщеними особами та працівниками за кордоном, звільнення 
працівника під час проходження ним військової служби 



5. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗОСІБ: щомісячна зарплатна 
звітність, закупівля с.г продукції в населення, благодійна допомога людям 
під час війни, матеріальна допомога працівникам у період воєнного стану, 
несвоєчасна виплата зарплати в Д1 та 4ДФ під час війни (приклад); 
приклади заповнення Д1, 4ДФ, Д5 у воєнний час (відпустка за свій рахунок, 
неявка, призупинення договору, простій, прогул, смерть); приклади 
відображення в Д1, 4ДФ, Д5 і Д6 працівників-військовослужбовців та в 
теробороні, харчування працівників, звільнення від штрафів за несплату 
ЄСВ членів ФГ 

6. ПАЛЬНЕ І АКЦИЗ: передача пального ЗСУ, ліцензування 
зберігання і перевірки; штрафи за порушення ліцензування зберігання 
пального в період воєнного стану, оренда с.г. техніки і виконання робіт, 7% 
ПДВ та звільнення від акцизу постачання пального, Заявка на переміщення 
пального під час війни, облік ПММ у воєнний час (зразки дорожнього листа 
і норм списання), списання знищеного пального під час війни 

7. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: запуск роботи СЕА ПДВ, 
безумовна реєстрація ПН/РК на с.г. продукцію, уточнюючі розрахунки до 
ПДВ-декларацій, реєстрація ПН/РК за рахунок «другого ліміту», 
податковий кредит на підставі первинки (не місяць у місяць), облік 
воєнного податкового кредиту з ПДВ, плюси та мінуси подання і неподання 
декларацій з ПДВ до 20.07.2022 р., податкова накладна на єдинника за ставкою 
2%, наслідки для ПДВ при переході на ЄП 3-ї групи під 2 %, нарахування 
умовного ПДВ на незасіяне поле, оподаткування ПДВ благодійної допомоги 
протягом воєнного стану, ставка ПДВ на зерновідходи 

8. ЄДИНИЙ ПОДАТОК 4-ї ГРУПИ: позбавлення статусу платника 
ЄП 4-ї групи в період війни, уточнення декларації з ЄП 4-ї групи при зміні 
площі (зразок) 

9. ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ, 
ЕКОПОДАТОК, РЕНТА ЗА ВОДУ: податок з будівель с.г. призначення, 
зменшення податку на нерухомість на територіях бойових дій (зразок), 
зменшення плати за землю на територіях бойових дій (зразок), не подання 
Витягу про НГО разом з Декларацією по платі за землю, рішення ОМС щодо 
нової НГО, звільнення від сплати екологічного податку, рентна плата за 
спецводокористування, рента за видобуток надр (підземних вод) 

10. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ: правила та обмеження 
грошових розрахунків, використання РРО/ПРРО та POS-терміналів у період 
воєнного стану, продаж власновирощеної с.г. продукції за готівку, штрафи за 
порушення розрахунків з покупцями, обов’язкове застосування токенів 
відтерміновано 

11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ: штрафи за габаритно-вагові порушення, 
облік вилучення автотранспорту для потреб оборони (зразок), списання 
знищених під час війни активів, отримання компенсації збитків внаслідок 
війни, фінансова звітність в умовах війни, черговість виконання 
зобов’язань при дефіциті коштів, невиконання зобов’язань через форс-
мажорні обставини, строк позовної давності протягом війни, експорт с.г. 
продукції 

12. СУДОВА ПРАКТИКА: звільнення працівника на підставі заяви в 
електронній формі, документи підписані директором у відпустці, уцінка 



товарів внаслідок бойових дій, утримання ПДФО/ВЗ з ФОП на окупованих 
територіях, виключення с.г. товаровиробника з платників ЄП 4-ї групи без 
документальної перевірки незаконне 



Додаток 3 
ЗМІСТ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИПУСКУ ГОТОВИХ РІШЕНЬ 

«Договори оренди с.г. угідь у період воєнного стану, передача прав 
землекористування, кадри (бронювання, відпустки, простій, атестація, 

медогляд), воєнні податкові пільги, списання знищених активів» 
1. ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНІ ВІДНОСИНИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ 3 
Примірний договір передачі органами влади в оренду земельних ділянок с.г. 
призначення державної та комунальної власності в умовах воєнного стану 
(зразок) 

3 

Примірний договір оренди земельних ділянок с.г. призначення державної та 
комунальної власності, які передаються в оренду для ведення товарного с.г. 
виробництва їх постійними землекористувачами та емфітевтами в умовах 
воєнного стану (зразок) 

9 

Примірний договір щодо передачі права землекористування – прав оренди і 
суборенди земельних ділянок с.г. призначення усіх форм власності для 
виробництва с.г. продукції в умовах воєнного стану (зразок) 

15 

2. КАДРОВІ ЗАЯВИ І НАКАЗИ, ВІДПУСКНІ НА ПЕРІОД ВОЄННОГО 
СТАНУ 22 
Наказ про установлення 02.05.2022 і 09.05.2022 робочими днями (зразок) 22 
Заява і наказ про надання відпустки без збереження зарплати 
через воєнний стан (зразки) 22 

Наказ про встановлення неповного робочого дня (з ініціативи роботодавця без 
попередження працівників до 2 місяці, зразок) 23 
Наказ про оголошення простою під час воєнного стану (зразок) 24 
Наказ про увільнення від роботи у зв’язку з мобілізацією (зразок) 25 
Наказ про прийняття на роботу за сумісництвом (зразок) 26 
Сезонні працівники (ЦПД, трудові відносини) 26 
Відпускні 2022 року (виплати, що не враховуються при розрахунку; врахування 
премій, нарахування і облік резерву відпускних) 29 
Накази про проведення і результати атестації робочих місць (зразки) 33 
Накази про організацію проходження і результати медогляду (зразки) 35 
Розпорядження про забезпечення молоком працівників, зайнятих на роботах 
із шкідливими умовами праці (зразок) 37 
Щоденна відомість на видачу молока (зразок) 38 
3. ДОПОМОГА АРМІЇ, БРОНЮВАННЯ, СПИСАННЯ АКТИВІВ 
ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ 38 
Акт про примусове відчуження або вилучення майна на війну (форма) 38 
Супровідний лист-обґрунтування бронювання військовозобов’язаних 
(оновлений зразок) 40 
Пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних (оновлений зразок) 41 
Протокол обстеження стану майна внаслідок бойових дій (форма) 42 
Заява в ДПС про неможливість вивезення первинних документів (зразок) 43 
Заява в ДПС про втрату первинних документів (зразок) 43 
4. ПОДАТКОВІ ВОЄННІ ПІЛЬГИ І ОБЛІК СІЛЬГОСПВИРОБНИЦТВА 45 
Звернення до податкової щодо надання Довідки про підтвердження статусу 
платника ЄП 4-ї групи (зразок) 45 
Уточнюючий розрахунок з ПДВ з додатками Д1 і Д2 за для коригування 
податкового кредиту за лютий 2022 року на підставі первинних документів 
(зразки) 

46 

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (платник ЄП 4-ї 
групи перейшов на 3-тю групу за ставкою 2%, зразок) 49 
Облік протруювання насіння 50 
Облік витрат машинно-тракторного парку 51 
Поділ загальновиробничих витрат на постійні та змінні 54 
Облік відсотків по кредиту за програмою «Доступні кредити 5-7-9 %» 55 



Перевірка категорії підприємства для цілей складання фінзвітності (приклади) 56 
 
 

Додаток 4 
УМОВИ УЧАСТІ ТА ВАРТІСТЬ 

Відеосемінар коштує 850 грн. з учасника. Вартість включає Довідник 
бухгалтера «Відновлення реєстрації ПН/РК, оренда та емфітевзис землі, 
воєнна трудова реформа; уточнення декларацій по ПДВ, майну та 4-й 
групі; експорт і перевірки» № 3/2022 (Додаток 2). 

Кожен учасник додатково може придбати Спеціальний випуск готових 
рішень «Договори оренди с.г. угідь у період воєнного стану, передача прав 
землекористування, кадри (бронювання, відпустки, простій, атестація, 
медогляд), воєнні податкові пільги, списання знищених активів)» 
№ 3/2022 (зміст в Додатку 3, вартість – 200 грн.). 

УВАГА! Скористайтесь ЗНИЖКАМИ! Для постійних Клієнтів Центру 
професійних бухгалтерів, вартість відеосемінару знижено: 850 грн. – 750 грн. (!) 
(табл.). 

 

Присутність на попередніх 
семінарах Центру 

професійних бухгалтерів 
(вересень 2021 – травень 

2022)/ 
Вартість 

Вартість відеосемінару (червень-липень 2022 р.), 
грн. 

Тест 

Основна 
(входить 
Довідник 

по 
семінару) 

Знижка 
(входить 
Довідник 

по 
семінару

) 

Знижка 
(входить 
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по 
семінару) 

Спеціаль-
ний 

випуск  
(за ба-

жанням) 

Рекомен-
дована 
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Довідник 

по 
семінару та 

Спец-
випуск) 

CPA 
Agro 

П
ри

су
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 Не були НА будь-яких 
ТРЬОХ з останніх 
ЧОТИРЬОХ семінарів 

850 Х Х 200 1050 

250 
Були НА будь-яких 
ТРЬОХ з останніх 
ЧОТИРЬОХ семінарів 

Х 750 Х 200 950 

Є договір на консультаційні 
послуги у 2022 році Х Х 

без-
коштовн

о 
(1 чол.) 

200 200 

 
АКЦІЯ «3 ВІДЕОСЕМІНАРИ» ЗА ЦІНОЮ 2021 РОКУ! Підписка 

коштує 2 850 грн. У вартість входить 3 відеосемінари з Довідниками та 
Спецвипусками 2022 року, безкоштовна доставка літератури та знижка 9%. 
Оформивши підписку, Ви гарантовано не пропустите відеосемінари Центру, 
отримаєте економію витрат та часу (замість 3-х рахунків/актів буде один). 

Акція діє з 06 червня до 29 липня 2022 року! 
 

Не чекайте конкретної дати, реєструйтесь вже зараз! 



УВАГА! ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ! 
ОПЛАЧУЮЧИ ПОСЛУГИ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНИХ 

БУХГАЛТЕРІВ, УЧАСНИК ПОГОДЖУЄТЬСЯ НА ЗАСТОСУВАННЯ 
СТОРОНАМИ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ІЗ НАКЛАДЕННЯМ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПІДПИСІВ. 

«Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник 
документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом 
автора. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена 
виключно через те, що він має електронну форму» (ст. 7-8 Закону від 22.05.2003 
р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг»). 

«Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і 
власноручний підпис (п. 3, 4 ст. 18 Закону України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII 
«Про електронні довірчі послуги»). 

Безготівковий розрахунок здійснюється ВИКЛЮЧНО на ФОП 
Метелиця В.М! 

При безготівковому розрахунку за відеосемінар: отримайте в M.E.doc 
(або FlyDoc, СОТА, FREDO) та на електронну пошту Рахунок-фактуру ФОП 
Метелиця В.М. (ІН 2978215692) з накладеним ЕЦП і здійсніть оплату.  

Після оплати отримайте в M.E.doc (або FlyDoc, СОТА, FREDO) та на 
електронну пошту Акт прийому-передачі виконаних робіт ФОП Метелиця В.М. з 
накладеним ЕЦП та підпишіть його своїм ЕЦП. 

Якщо Вам потрібен паперовий Акт, роздрукуйте його з накладеним ЕЦП 
ФОП Метелиця В.М. в одному екземплярі, поставте власноручний підпис і 
печатку. 

При розрахунку готівкою або карткою за відеосемінар: здійсніть оплату 
через касу банку або банківський програмно-технічний комплекс 
самообслуговування (ПТКС) на території банку на ФОП Метелиця В.М. 
(ІПН 2978215692), п/р: UA893808050000000026007607794 у банку ПАТ 
«РАЙФФАЙЗЕН БАНК», м. Київ, МФО 380805. Призначення платежу: 
інформаційно-консультаційні послуги з бухгалтерського обліку. 

Отримайте квитанцію. Комісія банку за розрахунково-касове 
обслуговування сплачується додатково до вартості семінару. 

 
НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ПЛАТЕЖІ: 1) НЕ ЧЕРЕЗ КАСУ БАНКУ  
2) ЧЕРЕЗ НЕ БАНКІВСЬКИЙ ПТКС НЕ НА ТЕРИТОРІЇ БАНКУ! 
При оплаті підписки на 4 відеосемінари 2022 року: отримайте в M.E.doc 

(або FlyDoc, СОТА, FREDO) та на електронну пошту Рахунок-фактуру 
ФОП Метелиця В.М. (ІН 2978215692) з накладеним ЕЦП і здійсніть оплату.  

Після оплати і проходження 4-х відеосемінарів отримайте в M.E.doc (або 
FlyDoc, СОТА, FREDO) та на електронну пошту Акт прийому-передачі 
виконаних робіт ФОП Метелиця В.М. (15.12.2022 р.) з накладеним ЕЦП та 
підпишіть його своїм ЕЦП. 

Якщо Вам потрібен паперовий Акт, роздрукуйте його з накладеним ЕЦП 
ФОП Метелиця В.М. в одному екземплярі, поставте власноручний підпис і 
печатку. 



ПРИ ПОТРЕБІ, ПЕРЕКОНЛИВО ПРОСИМО ПАПЕРОВІ 
ДОКУМЕНТИ НАДСИЛАТИ УКРПОШТОЮ НА АДРЕСУ: 03127, ВУЛ. 
ДУБІНІНА ВОЛОДІ 2 КВ. 49, М. КИЇВ. МЕТЕЛИЦІ В.М. 



ПОРЯДОК РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ РАХУНКАМИ І АКТАМИ 
1. Рахунок на оплату семінару від ФОП В.М. Метелиця з накладеним ЕЦП 

надсилається за допомогою платформи ПТАХ в систему M.E.doc (або FlyDoc, 
СОТА, FREDO) та на електронну пошту. 

На електронну пошту рахунок приходить в листі з темою «Отримано 
документи з платформи ПТАХ» з пошти no-reply@ezvit.com.ua (див. рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Якщо лист потрапив у спам, потрібно натиснути на кнопку «Не спам», 

щоб в подальшому не пропускати ці документи (вони будуть у папці 
«Вхідні»). 

Після натискання кнопки «Переглянути документ» відкривається 
рахунок на оплату, який необхідно погодити натисканням кнопки «Погодити 
документ» (див. рис.): 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Після оплати рахунку за допомогою платформи ПТАХ в систему 

M.E.doc (або FlyDoc, СОТА, FREDO) та на електронну пошту надсилається 
акт надання послуг від ФОП В.М. Метелиця з накладеним ЕЦП. 

На електронну пошту акт надання послуг приходить в листі з темою 
«Отримано документи з платформи ПТАХ» з електронної пошти no-
reply@ezvit.com.ua. 

Для накладення свого ЕЦП на акт надання послуг від ФОП В.М. 
Метелиця необхідно послідовно натиснути на кнопки: «Переглянути 
документ», «Погодити документ», «Підтвердити і відправити відповідь» та 
«Підписати, відправити квитанції» (див. рис.): 
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