Mob.:
093-372-56-38
Ofﬁce:
073-260-20-20

Web:
suprovid.dp.ua
E-mail:
ofﬁce@suprovid.com

ЮРИДИЧНІ
ПОСЛУГИ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

1

Маємо досвід

2

Любимо свою роботу

3

Економимо Ваш час

Завжди є сумніви щодо юридичних компаній, нас багато, але всі ми
різні. Чим саме ми кращі за інших? Перевірте самі, а перед цим
читайте нижче:

В нас є досвід

В нас є час на Вас

Ви можете переконатися в цьому запитавши в нас те, що вас
цікавить

Просто телефонуйте,
питайте, і ми знайдемо для Вас відповідь

Ми любимо свою
роботу
Вирішувати складні
питання це цікаво, а
робити те що вже
вмієш - корисно

Наші постійні клієнти

Інші обирають нас
Наші постійні клієнти
не йдуть від нас, а
нові - стають постійними

Сертифікація та технічні умови
Сертифікація досить складна сфера, це не шаблонні послуги, які кожного разу
однакові, тому вартість послуг може змінюватись в залежності від складності саме
вашого випадку. Ціни у прайсі наведені для приблизного розуміння вартості
послуг у нашій компанії, але вони можуть бути як нижче, так і вище.
Найточніша ціна - та, яку ми надамо після обговорення вашого випадку у
телефонній або особистій розмові.

Назва послуги

Ціна, грн

Ціна, доллар
США

Строк надання

Розробка технічних умов

від 9.000

від 340 $

від 8 до 14 робочих
днів

Реєстрація технічних умов

від 2.700

від 100 $

до 3 робочих днів

Висновок СЕС на ТУ

від 14.000

від 500 $

від 10 робочих днів

Висновок СЕС на продукцію

від 11.000

від 400 $

від 10 робочих днів

Сертифікат відповідності на
продукцію

від 3.600

від 140 $

від 2 робочих днів

ISO 9001

від 22.000

від 800 $

від 14 календарних
днів

ISO 22000

від 54.000

від 2.000 $

від 30 календарних
днів

HACCP

від 26.700

від 1.000 $

від 60 календарних
днів

Поточний курс доллару під час актуалізації прайсу - 26,70 гривні за 1 доллар США.
Для отримання актуальної вартості - помножте вартість у доларах США на курс продажу згідно НБУ.

Юридичні послуги та консультації
Середній строк ліквідації - 6 календарних місяців від дати підписання угоди. Але, у
деяких випадках, є складнощі із податковою, наприклад коли почина.ться судові
спори стосовно штрафів, поданих, але не отриманих податковою звітів, та безліч
інших “історій”.

Назва послуги

Ціна, грн

Ціна, доллар
США

Строк надання

Ліквідація ФОП

від 4.000

від 340 $

від 4 місяців

Ліквідація ТОВ

від 6.000

від 100 $

від 3 місяців

“Експрес” ліквідація

від 18.000

від 675 $

до 10 календарних днів

Податкове планування

від
260/година

від 10
$/година

погодинно

Юридична консультація

від
260/година

від 10
$/година

погодинно

Аналіз угоди

від 300

від 11 $

погодинно

Складання угоди

від 530

від 20 $

від двох годин

Супровід у переговорах

від
400/година

від 15
$/година

погодинно

Поточний курс доллару під час актуалізації прайсу - 26,70 гривні за 1 доллар США.
Для отримання актуальної вартості - помножте вартість у доларах США на курс продажу згідно НБУ.

Юридичний та бухгалтерський
супровід
Якщо ви тільки починаєте свою діяльність, або раптово почали розширювати бізнес це гарний час подбати про безпечність вашого бізнесу та відсутність помилок в
обліку. Не витрачайте час на вивчення всіх тонкощів оподаткування та договорів,
залиште це нам.
Подробніше про супровід ви можете дізнатись за телефоном 073-260-20-20

Назва послуги

Ціна, грн

Ціна, доллар
США

Строк надання

Юридичний супровід ФОП

від 1.060

від 40 $

за місяць

Бухгалтерський супровід
ФОП на єдиному податку

від 650

від 25 $

за місяць

Юридичний супровід ТОВ

від 4.500

від 170 $

за місяць

Бухгалтерський супровід
ТОВ

від 1.060

від 40 $

за місяць

Аналіз контрагенту

від 400

від 15 $

за контрагента

Побудова системи
“обчислення бізнесу”

800/година

30 $/година

погодинно

Розрахунок показників
ліквідності

від 2.000

від 75 $

за показник

Аудит підприємства

за домовленістю

погодинно

Поточний курс доллару під час актуалізації прайсу - 26,70 гривні за 1 доллар США.
Для отримання актуальної вартості - помножте вартість у доларах США на курс продажу згідно НБУ.

