
Звертаємо увагу! Клієнтам доступна для вибору: десктоп-версія або мережева версія для 4, 9 або 15 робочих місць.

ПРАЙС-ЛИСТ діє до 9 березня 2016 р.

інформаційно-правове забезпечення кожного підприємства України

  

Інформаційно-правові
системи

Інформаційно-правова
і комунікаційна платформа 

для бізнесу

Система для підприємства: Повне законодавство. Коментовані кодекси. Судова 
практика та прецеденти. Ситуації для бізнесу. Служба персоналу. Банкрутство. 
Консультації. Безпека бізнесу. 

Платформа для бізнесу: Законодавство України. Правова картина дня. Новації 
2016. Податкова реформа. Моніторинг контрагентів. Типові шаблони та договори. 
Банкрутство. Влада України. Ситуації бухгалтеру. Ситуації юристу. Форми/
бланки. Законопроекти. Судова практика. Коментовані кодекси. Європейське 
законодавство. Термінологічний словник. Бізнес ситуації. Консультації. Календар 
бухгалтера. Календар юриста. База податкових знань.

Спеціалізована система для юриста: Повне законодавство. Коментовані кодекси. 
Судова практика та прецеденти. Ситуації для бізнесу. Банкрутство. Юридичні 
консультації. 

Спеціалізована система для бухгалтера: Законодавство з бухобліку та 
оподаткування. Коментований Податковий кодекс. Судова практика для бухгалтера. 
Форми, бланки. Бухгалтерські консультації. Ситуації для бухгалтера.

Система аналізу судових рішень Унікальна пошуково-аналітична система та інструменти обробки, аналізу і 
класифікації текстів в повній базі судових рішень.

Електронні видання
для компьютерів та планшетів

з базою НПА

Аналітичне видання для бухгалтера. 1 раз на тиждень. Укр. та рос. мовами.

Аналітичне видання для юриста. 1 раз на тиждень. Укр. та рос. мовами.

Аналітичне видання про міжнародні стандарти фінансової звітності. 
1 раз на 2 тижні. Укр. та рос. мовами.
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Ціна за 1 робоче місце
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Електронний довідник з базою НПА Бухгалтерський розУмний Модуль - електронний довідник запитань і відповідей 
для бухгалтера. 30 260

Підключення*

до 31 березня 2016 р.

Абонентське 
обслуговування** 

(на міс.)

12001 200
100 600

Умови придбання та знижки

КОМПЛЕКТИ

При купівлі хоча б одного продукту 
знижка на додаткові робочі місця цього 

або інших продуктів становить 50 %. 

ДОДАТКОВА ЗНИЖКА 15 % - при 
купівлі 5-ти й більше робочих місць 

однойменного продукту, 20 % - 10-ти і 
більше робочих місць однойменного 

продукту. Знижки сумуються.

При оплаті абонентського 
обслуговування на 6 місяців і більше 
знижка на вартість підключення на 

системи та комплекти становить 80 %.

Робоче місце - це один встановлений 
програмний продукт на одному ПК.

Єдина інформаційна платформа - 
стартовий додаток для ПК, з якого 

запускаються всі продукти ЛІГА:ЗАКОН.  
Містить новинний блок з правовим 
аналізом дня і правові новини для 
бухгалтера та юриста. Платформа 

встановлюється всім Абонентам на 
кожне придбане робоче місце.

*«Підключення» - первинна ліцензія 
на право використання програмного 

продукту.

**Передоплата за Абонентське 
обслуговування проводиться за 3 місяці.

«Абонентське обслуговування» – 
продовження дії ліцензії на право 

використання програмного продукту.

Ціни вказано в гривнях без ПДВ. 
Операції з цього прайсу не 

оподатковуються ПДВ відповідно до 
Податкового кодексу України.

ЮрФІРМА

БІЗНЕС
ПРОФЕСІОНАЛ

Юрист ПРАКТИК

БІЗНЕС СТАНДАРТ

Бухгалтер ПРАКТИК 

Для юридичних, адвокатських, 
консалтингових компаній

Для середнього, середньо-
великого бізнесу

Для практикуючих юристів, 
юрисконсультів, адвокатів, нотаріусів

Для малого бізнесу; бізнесу, що 
розвивається; бухгалтерів; ПП

ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО (9 робочих місць),
VERDICTUM (9 робочих місць)

Розміщення в 
Національному 

юридичному каталозі 
України на порталі 

ЮРЛІГА
(пакет «ПРЕМІУМ»)

БУМ (1 робоче місце), 
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН 

(1 робоче місце), 
ЮРИСТ&ЗАКОН
(1 робоче місце)

ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО (4 робочих місця),
VERDICTUM (4 робочих місця)

ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО (1 робоче місце),
VERDICTUM (1 робоче місце)

ЛЗ ЮРИСТ (1 робоче місце), 
VERDICTUM (1 робоче місце)

ЛЗ БУХГАЛТЕР (1 робоче місце),
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (1 робоче місце), БУМ (1 робоче місце)

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (1 робоче місце), БУМ (1 робоче місце)

ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО (9 робочих місць), VERDICTUM (9 робочих 
місць), ЮРИСТ&ЗАКОН (9 робочих місць)

ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО (4 робочих місця), VERDICTUM (4 робочих 
місця), ЮРИСТ&ЗАКОН (4 робочих місця)
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http://www.ligazakon.ua/
http://lz.ligazakon.ua/?utm_source=price
https://ligazakon.net/
http://verdictum.ligazakon.ua/?utm_source=price
http://lz.ligazakon.ua/?utm_source=price
http://product.ligazakon.ua/lz-yurist-tablet-ua/?utm_source=price
http://bz.ligazakon.ua/?utm_source=price
http://uz.ligazakon.ua/?utm_source=price
http://product.ligazakon.ua/msfo-v-ukraine/?utm_source=price
http://lz.ligazakon.ua/?utm_source=price
http://boom.ligazakon.ua/?utm_source=price
http://product.ligazakon.ua/abon-consult-2015-ua/
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