
Яремче аж шепоче від «Фактора» 

Коли: 23 – 27 січня 2020 року. 

Місце проведення: м. Яремче, вул. І. Петраша, 30, готель «Карпати». 

 

Ми подаруємо вам незабутні емоції та заряд позитиву на цілий рік!  

Програма заходу включає: 

 проживання;  

 харчування; 

 екскурсію до Буковелю та географічного центру Європи; 

 екскурсію містом Яремче; 

 екскурсію «Древній Галич»; 

 семінар-практикум за темою «ЗМІНИ-2020: НЮАНСИ, ПРОБЛЕМИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ»; 

 індивідуальні консультації та відповіді на запитання; 

 нові знайомства та спілкування з однодумцями. 

 

 

Вартість для клієнтів Видавничого будинку 

«Фактор» 

 

9300 грн. 

 

 

 

 

 



1. Готель «Карпати», вул. І. Петраша, 30 

 

День День перший 

Четвер 23 січня 

13:00 – 14:00 Обід  

14:00 – 15:00 Заселення в готель «Карпати» 

15:00 – 17:30 Прогулянка міні-Яремче  

19:00 – 20:00 Вечеря в колибі «У Якова» 

День другий 

П’ятниця 

24 січня  

08:00 – 09:00 Сніданок 

10:00 – 19:00 Екскурсія до Буковеля та географічного центру 

Європи 

19:00 – 20:00 Вечеря в готелі 

Вільний час  

День третій  

Субота 

24 січня  

08:00 – 09:00 Сніданок 

10:00 – 14:00 Семінар  

14:00 – 19:00 Вільний час 

19:00 – 20:00 Вечеря в готелі 

Вільний час  

День четвертий 

Неділя  

25 січня 

08:00 – 09:00 Сніданок  

10:30 – 17:00 Екскурсія «Древній Галич» 

17:00 – 20:00 Вечеря в колибі  

 

День п’ятий  

Понеділок 

26 січня  

 

08:00 – 09:00 Сніданок  

11:00 – 12:00 Виселення з готелю 

12:00 – 17:00 Трансфер на вокзал  

 

 

 



Програма семінару: 

Що рік прийдешній нам змінює: 

Зміни, що набрали чинності з 2020 року, і як це відобразиться на обліку і звітності. 

1. Прийнято новий Трудовий кодекс: ключові зміни і які показники будуть 

розраховувати та обліковувати по-новому в бухгалтерському обліку (лікарняні листи, 

відпустка до 3 років тощо). 

2. Положення про ведення касових операцій у національній валюті: зміни. 

3. Зміни в інструкції про безготівкові розрахунки в Україні. 

4. Інновації у сфері застосування РРО, внесення номенклатури та інші 

нововведення. 

5. Податкові зміни для єдинників: аналіз закону і доповнення заборонених 

видів діяльності на спрощеній системі. 

6. Дисконтування дебіторської і кредиторської заборгованості. 

7. Що важливо знати директору і бухгалтеру з 02.11.2019 р. про значні угоди і на 

які моменти у статуті звертати увагу при укладанні договорів? 

8. Виправлення помилок в обліку і звітах: основні напрямки. 

 


	1. Готель «Карпати», вул. І. Петраша, 30

