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Маємо досвід Любимо свою роботу Економимо Ваш час

В нас є досвід

Ви можете перекона- 
тися в цьому запитав- 
ши в нас те, що вас 
цікавить

В нас є час на Вас

Просто телефонуйте, 
питайте, і ми знайде-
мо для Вас відповідь

Ми любимо свою 
роботу

Вирішувати складні 
питання це цікаво, а 
робити те що вже 
вмієш - корисно

Інші обирають нас

Наші постійні клієнти 
не йдуть від нас, а 
нові - стають постій- 
ними

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:



Сертифікація та технічні умови

Розробка технічних умов від 9.520 від 340 $ від 8 до 14 робочих 
днів

Реєстрація технічних умов від 2.800 від 100 $ до 3 робочих днів

Висновок СЕС на ТУ від 14.000 від 500 $ від 10 робочих днів

Висновок СЕС на продукцію від 11.200 від 400 $ від 10 робочих днів

Сертифікат відповідності на 
продукцію від 3.920 від 140 $ від 2 робочих днів

ISO 9001 від 22.400 від 800 $ від 14 календарних 
днів

ISO 22000 від 56.000 від 2.000 $ від 30 календарних 
днів

HACCP від 28.000 від 1.000 $ від 60 календарних 
днів



Юридичні послуги та консультації

Ліквідація ФОП від 4.200 від 150 $ від 4 місяців

Ліквідація ТОВ від 5.600 від 200 $ від 3 місяців

“Експрес” ліквідація від 22.400 від 800 $ до 10 календарних днів

Податкове планування від 
280/година

від 10 
$/година погодинно

Юридична консультація від 
280/година

від 10 
$/година погодинно

Аналіз угоди від 308 від 11 $ погодинно

Складання угоди від 560 від 20 $ від двох годин

Супровід у переговорах від 
420/година

від 15 
$/година погодинно



Юридичний та бухгалтерський 
супровід

Юридичний супровід ФОП від 1.120 від 40 $ за місяць

Бухгалтерський супровід 
ФОП на єдиному податку від 700 від 25 $ за місяць

Юридичний супровід ТОВ від 4.760 від 170 $ за місяць

Бухгалтерський супровід 
ТОВ від 1.120 від 40 $ за місяць

Аналіз контрагенту від 420 від 15 $ за контрагента

Побудова системи 
“обчислення бізнесу” 840/година 30 $/година погодинно

Розрахунок показників 
ліквідності від 2.100 від 75 $ за показник

Аудит підприємства за домовленістю погодинно


