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ПРАЙС-ЛИСТ
діє з 1 до 31 січня 2023 року

(099) 0902352
(093) 0241576

merega@intermerega.net

ПРАЙС-ЛИСТ
діє з 1 до 31 січня 2023 року
Корпоративні рішення LIGA360 для компаній
Ціна за рішення
Назва рішення

Кількість р.м.

Опис рішення

Ціна
підключення, Абонентське обслуговування
грн.

Рішення для командної роботи керівників, юристів, бухгалтерів, HR-менеджерів, PR-менеджерів

LIGA360: БІЗНЕС (5 р.м.)

5 р.м.1

LIGA360: БІЗНЕС (3 р.м.)

3 р.м.1

1

• Перевірка та автоматичний моніторинг інформації про
партнерів, контрагентів, конкурентів, виявлення "токсичних"
зв’язків
• Зміни правового поля та аналіз законодавства
• Допомога при підготовці до судових процесів, моніторинг
судових справ та засідань
• Алгоритми дій для бухгалтера, відповіді на питання та
консультації податківців і експертів
• Бізнес-кейси та схеми послідовності дій
• Покрокові інструкції при перевірках контролюючих органів
• Консультації щодо кадрового обліку, роботи з персоналом
Додаткові сервіси для усієї компанії:
• Моніторинг репутації в медіа, аналіз публікацій про бренд,
ключові персони компанії тощо
• Автоматизація договірної роботи компанії – створення договорів
з шаблонів чи фрагментів шаблонів, аналіз тексту та виявлення
ризиків і помилок, перевірка та моніторинг сторін договору,
перевірка відповідності договору діючому законодавству,
визначення ключових дат за договором, контроль виконання
договору, зручне захищене зберігання та швидкий пошук
договорів

5

17 000

грн./міс.

3

11 100

грн./міс.

7

16 000

грн./міс.

(без ПДВ)

(без ПДВ)

До складу корпоративного рішення входять ліцензії преміального тарифу LIGA360 на Ваш вибір (для Керівника, Юриста, Адвоката, Бухгалтера, Аудитора, HR, PR тощо)

Рішення для командної роботи фахівців юридичної компанії 3:
партнерів, юристів + бонусні ліцензії для marketing&communication менеджера, бухгалтера

LIGA360: ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС (7 р.м.)

2
3

7 р.м.2

• Зміни правового поля, перспективне законодавство, аналітика
• Різноманітні інструменти для швидкого пошуку та аналізу
необхідної правової інформації
• Аналіз та моніторинг судових рішень, правові позиції і подібні
справи
• Розклад та моніторинг судових засідань
• Перевірка та автоматичний моніторинг інформації про
партнерів, контрагентів, конкурентів, виявлення "токсичних"
зв’язків
• Аналітика від практиків ринку на актуальні професійні теми
Додаткові сервіси для усієї компанії:
• Моніторинг репутації в медіа, аналіз публікацій про компанію,
ключові персони тощо
• Можливості для просування компанії на ринку – створення
профілю компанії з переліком послуг та фахівців, розміщення
публікацій та аналітичних матеріалів на сторінках LIGA ZAKON,
проведення вебінарів тощо

(без ПДВ)

До складу рішення входять 5 ліцензій преміального тарифу LIGA360: Юрист, а також додатково по 1 ліцензії преміальних тарифів LIGA360: PR та LIGA360: Бухгалтер
Під юридичними компаніями розуміються компанії з основним видом діяльності "69.10 Діяльність у сфері права" відповідно до КВЕД-2010.

Рішення LIGA360 для спеціалістів
Ціна за 1 робоче місце
Назва рішення

Опис рішення

Ціна
підключення, Абонентське обслуговування
грн.

Рішення для керівника компанії

LIGA360: Керівник | Тариф Преміум

• Автоматичний моніторинг змін зовнішнього інформаційного простору: репутаційна, галузева, судова
інформація за власною компанією та компаніями конкурентів
• Перевірка та моніторинг інформації про компанії конкурентів, партнерів, контрагентів, визначення
токсичних зв’язків – понад 750 компаній для перевірки та 150 для постійного моніторингу
• Експрес-аналіз законодавчих змін та нововведень, які можуть суттєво впливати на ведення бізнесу
• Алгоритми дій при проведенні перевірок контролюючих органів
• Медіа-моніторинг – репутаційний контроль за діяльністю власної компанії та компаній партнерів,
контрагентів
• NEW! Спеціальне нововведення на період енергетичних блекаутів – аналітичні розсилки зі змінами та
аналітикою, щоб не пропустити важливі законодавчі нововведення
• NEW! Щомісячні практичні вебінари для користувачів на "гарячі" бізнес-теми

1

5 500

грн./міс.4

LIGA360: Керівник | Тариф Професійний

• Автоматичний моніторинг змін зовнішнього інформаційного простору: репутаційна, галузева, судова
інформація за власною компанією та компаніями конкурентів
• Перевірка та моніторинг інформації про компанії конкурентів, партнерів, контрагентів, визначення
токсичних зв’язків – понад 750 компаній для перевірки та 150 для постійного моніторингу
• Експрес-аналіз законодавчих змін та нововведень, які можуть суттєво впливати на ведення бізнесу
• Алгоритми дій при проведенні перевірок контролюючих органів
• NEW! Спеціальне нововведення на період енергетичних блекаутів – аналітичні розсилки зі змінами та
аналітикою, щоб не пропустити важливі законодавчі нововведення
• NEW! Щомісячні практичні вебінари для користувачів на "гарячі" бізнес-теми

1

3 800

грн./міс.4

1

3 800

4

(без ПДВ)

(без ПДВ)

На період першої передоплати абонентського обслуговування надається доступ до продукту SMS-МАЯК Тариф "Опція 1" (1 об'єкт моніторингу)

Рішення для спеціалістів з комплаєнсу

LIGA360: Compliance (Преміум) /
LIGA360: Compliance (Преміум Корпоративний)

• Аналіз та моніторинг контрагентів і партнерів компанії у тому числі на наявність токсичних зв’язків – 750
переглядів компаній, 150 компаній для постійного моніторингу щомісяця
• Наявність компаній у санкційних списках та "токсичні" звязки бенефіціарів
• Наявність податкового боргу, виконавчих провадженнь, судових справ за компаніями
• NEW! Рішення для роботи з даними про компанії та персони з британських реєстрів
• Медіа-мониторинг – репутаційний контроль за діяльністю власної компанії та компаній партнерів,
контрагентів
• Аналіз та моніторинг змін правового поля
• Практика ЄСПЛ та зв’язки зі статтями Конвенції
• Юридичний календар

грн./міс.
(без ПДВ)

ПРАЙС-ЛИСТ
діє з 1 до 31 січня 2023 року
Рішення для юристів

LIGA360: Юрист | Тариф Преміум

• Аналіз та моніторинг змін правового поля, перспективне законодавство
• Аналітика для консультування різноманітних підрозділів компанії – управлінського, фінансового,
податкового, кадрового напрямку тощо
• Алгоритми дій для бізнесу і різноманітних ситуаціях
• Бізнес схеми з актуальними посиланнями на НПА
• Документи за різноманітними галузями економіки
• Коментовані кодекси, включаючи кодекс банкрутства
• Типові шаблони та договори
• Юридичний календар
• Аналіз та моніторинг контрагентів і партнерів компанії у тому числі на наявність токсичних зв’язків – 250
переглядів компаній, 50 компаній для постійного моніторингу
• Пошук та аналіз судових рішень, правові позиції та подібні справи, історія справи, моніторинг.
• Розклад судових засідань і їх моніторинг
• Прогнозування результатів судових розглядів за позовними вимогами
• Практика ЄСПЛ та зв’язки зі статтями Конвенції
• Автоматизація процесу укладання договорів – аналіз тексту, корисні шаблони, зручне зберігання,
моніторинг ключових сутностей за договором – дати, сторони, НПА
• Практична аналітика від експертів ринку на актуальні тематики у статтях та аналітичних оглядах
• NEW! Спеціальне нововведення на період енергетичних блекаутів – аналітичні розсилки зі змінами та
аналітикою, щоб не пропустити важливі законодавчі нововведення
• NEW! Щомісячні практичні вебінари для користувачів на "гарячі" бізнес-теми

1

4 600

LIGA360: Юрист | Тариф Професійний

• Аналіз та моніторинг змін правового поля, перспективне законодавство
• Коментовані кодекси, включаючи кодекс банкрутства
• Типові шаблони та договори
• Юридичний календар
• Аналіз та моніторинг контрагентів і партнерів компанії у тому числі на наявність токсичних зв’язків – 250
переглядів компаній, 50 компаній для постійного моніторингу
• Пошук та аналіз судових рішень, правові позиції та подібні справи, історія справи, моніторинг.
• Розклад судових засідань і їх моніторинг
• Прогнозування результатів судових розглядів за позовними вимогами
• Практика ЄСПЛ та зв’язки зі статтями Конвенції
• Практична аналітика від експертів ринку на актуальні тематики у статтях та аналітичних оглядах
• NEW! Спеціальне нововведення на період енергетичних блекаутів – аналітичні розсилки зі змінами та
аналітикою, щоб не пропустити важливі законодавчі нововведення
• NEW! Щомісячні практичні вебінари для користувачів на "гарячі" бізнес-теми

1

2 800

грн./міс.

1

1 200

грн./міс.5

1

1 500

грн./міс.5

LIGA360: Адвокат | Тариф Преміум

• Повна база законодавства та аналітичні огляди
• Алгоритми дій для бізнесу в різноманітних ситуаціях
• Бізнес-схеми з актуальними посиланнями на НПА
• Документи за різноманітними галузями економіки
• Коментовані кодекси, включаючи кодекс банкрутства
• Типові шаблони та договори
• Юридичний календар
• Аналіз та моніторинг контрагентів і партнерів компанії у тому числі на наявність "токсичних" зв’язків – 250
переглядів компаній, 50 компаній для постійного моніторингу
• Пошук та аналіз судових рішень, правові позиції та подібні справи, історія справи, моніторинг
• Розклад судових засідань і їх моніторинг
• Прогнозування результатів судових розглядів за позовними вимогами
• Практика ЄСПЛ та зв’язки зі статтями Конвенції
• Практична аналітика від експертів ринку на актуальні тематики у статтях та аналітичних оглядах
• Можливості для популяризації діяльності адвоката – створення профілю та розміщення інформації про
послуги, публікація матеріалів на сторінках LIGA ZAKON
• Сплата податків та подання звітності ФОП через бот
• Перегляд навчальних продуктів ВША та можливість отримання залікових балів
• NEW! Спеціальне нововведення на період енергетичних блекаутів – аналітичні розсилки зі змінами та
аналітикою, щоб не пропустити важливі законодавчі нововведення
• NEW! Щомісячні практичні вебінари для користувачів на "гарячі" бізнес-теми

1

3 800

грн./міс.6

LIGA360: Помічник Адвоката НААУ

• Повна база законодавства та аналітичні огляди
• Коментовані кодекси, включаючи кодекс банкрутства
• Типові шаблони та договори
• Юридичний календар
• Аналіз та моніторинг контрагентів і партнерів компанії у тому числі на наявність "токсичних" зв’язків – 250
переглядів компаній, 50 компаній для постійного моніторингу
• Пошук та аналіз судових рішень, правові позиції та подібні справи, історія справи, моніторинг
• Розклад судових засідань і їх моніторинг
• Прогнозування результатів судових розглядів за позовними вимогами
• Практика ЄСПЛ та зв’язки зі статтями Конвенції
• Практична аналітика від експертів ринку на актуальні тематики у статтях та аналітичних оглядах
• NEW! Спеціальне нововведення на період енергетичних блекаутів – аналітичні розсилки зі змінами та
аналітикою, щоб не пропустити важливі законодавчі нововведення
• NEW! Щомісячні практичні вебінари для користувачів на "гарячі" бізнес-теми

1

1 800

грн./міс.6

грн./міс.
(без ПДВ)

(без ПДВ)

До рішення LIGA360: Юрист зазвичай обирають:
Сервіс для автоматизації договірної роботи компанії

CONTRACTUM

Система автоматизації роботи на всіх етапах життєвого циклу договору:
• Створення проекту договору
• Аналіз тексту та виявлення ризиків і помилок
• Корисні шаблони, у тому числі англійською мовою
• Зручне, захищене зберігання
• Контроль виконання та моніторинг важливих змін – дат, сторін, НПА

(без ПДВ)

Сервіс аналізу та моніторингу бізнес-партнерів

CONTR AGENT 750

5

Система перевірки та моніторингу ризиків з контрагентами:
• Загальна перевірка інформації про компанію
• Наявність у санкційних списках та "токсичні" звязки бенефіціарів
• Податкові борги та виконавчі провадження, судові справи
• Скоринги та аналітика
• Зв'язки компанії, персон, адрес тощо
• Дані про компанії з реєстрів Великої Британії
• Перегляд інформації про 750 компаній та можливості моніторингу для 150 компаній щомісяця

(без ПДВ)

Сервіси не продаються як окремі рішення і можуть бути придбані виключно як додатковий функціонал до основного рішення LIGA360

Рішення для адвокатів, помічників адвоката

6

Рішення для адвокатів можна придбати при наявності діючого свідоцтва адвоката. Рішення для помічника адвоката продається тільки разом з рішенням для адвоката

(без ПДВ)

(без ПДВ)

ПРАЙС-ЛИСТ
діє з 1 до 31 січня 2023 року
Рішення для аудиторів та фахівців з МСФЗ
• Зміни правового поля, науково-практичні коментарі до законодавства
• Законодавство за галузями економіки, алгоритми дій та новації
• Консультації та аналітика від експертів за напрямками бухобліку та оподаткування
• Ситуації для бухгалтера - консультаційна та аналітична інформація до різних професійних ситуацій
• Інформація щодо кадрового обліку та зарплати
• Відповіді податкової на питання користувачів
• Судова практика для бухгалтера, довідники
• Консультаційні та аналітичні матеріали щодо практики з МСФЗ, офіційні переклади Мінфіну
• Перевірка інформації про контрагента (стан, наявність "токсичних" зв’язків, податкові борги, виконавчі
провадження, перелік напрямків діяльності тощо – 50 переглядів компаній, 20 компаній для постійного
моніторингу)
• NEW! Спеціальне нововведення на період енергетичних блекаутів – аналітичні розсилки зі змінами та
аналітикою, щоб не пропустити важливі законодавчі нововведення
• NEW! Щомісячні практичні вебінари для користувачів на "гарячі" бізнес-тем

1

3 500

грн./міс.

LIGA360: Бухгалтер | Тариф Преміум

• Консультації та аналітика від експертів за напрямками бухобліку та оподаткування
• Ситуації для бухгалтера - консультаційна та аналітична інформація до різних професійних ситуацій
• Зміни правового поля
• Інформація щодо кадрового обліку та зарплати
• Відповіді податкової на питання користувачів
• Алгоритми дій при перевірках контролюючих органів
• Інструкції та шаблони для кадрового обліку
• Форми, бланки, у тому числі з консультаціями щодо заповнення
• Календар бухгалтера
• Калькулятори індексації, відпусток тощо.
• Довідники
• Аналітичні огляди актуальних бухгалтерських тем, включаючи звітність, блокування ПН, оптимізація тощо
• Новини та експрес-аналітика щодо нововведень законодавства
• Консультаційні та аналітичні матеріали щодо практики з МСФЗ
• Професійна особиста консультація від експерта LIGA ZAKON
• Перевірка інформації про контрагента (стан, наявність "токсичних" зв’язків, податкові борги, виконавчі
провадження, перелік напрямків діяльності тощо – 50 переглядів компаній, 20 компаній для постійного
моніторингу)
• Електронна звітність до державних органів для юридичних осіб
• NEW! Спеціальне нововведення на період енергетичних блекаутів – аналітичні розсилки зі змінами та
аналітикою, щоб не пропустити важливі законодавчі нововведення
• NEW! Щомісячні практичні вебінари для користувачів на "гарячі" бізнес-теми

1

3 600

грн./міс.

LIGA360: Бухгалтер | Тариф Професійний

• Консультації та аналітика від експертів за напрямками бухобліку та оподаткування
• Ситуації для бухгалтера - консультаційна та аналітична інформація до різних професійних ситуацій
• Зміни правового поля
• Відповіді податкової на питання користувачів
• Форми, бланки, у тому числі з консультаціями щодо заповнення
• Календар бухгалтера
• Калькулятори індексації, відпусток тощо.
• Довідники
• Аналітичні огляди актуальних бухгалтерських тем, включаючи звітність, блокування ПН, оптимізація тощо
• Професійна особиста консультація від експерта LIGA ZAKON
• Перевірка інформації про контрагента: стан, наявність "токсичних" зв’язків, податкові борги, виконавчі
провадження, перелік напрямків діяльності тощо – 50 переглядів компаній, 20 компаній для постійного
моніторингу
• Електронна звітність до державних органів для юридичних осіб
• NEW! Спеціальне нововведення на період енергетичних блекаутів – аналітичні розсилки зі змінами та
аналітикою, щоб не пропустити важливі законодавчі нововведення
• NEW! Щомісячні практичні вебінари для користувачів на "гарячі" бізнес-теми

1

1 600

LIGA360: Аналітика для бухгалтера (з практикою
МСФЗ)

• Аналітичні огляди актуальних бухгалтерських тем, включаючи звітність, блокування ПН, оптимізація тощо
• Новини та експрес-аналітика щодо нововведень законодавства
• Консультаційні та аналітичні матеріали щодо практики з МСФЗ
• NEW! Спеціальне нововведення на період енергетичних блекаутів – аналітичні розсилки зі змінами та
аналітикою для бухгалтера, щоб не пропустити важливі законодавчі нововведення
• NEW! Щомісячні практичні вебінари для користувачів на "гарячі" бухгалтерські теми

1

900

грн./міс.

LIGA360: Аналітика для бухгалтера

• Аналітичні огляди актуальних бухгалтерських тем, включаючи звітність, блокування ПН, оптимізація тощо
• Новини та експрес-аналітика щодо нововведень законодавства
• NEW! Спеціальне нововведення на період енергетичних блекаутів – аналітичні розсилки зі змінами та
аналітикою для бухгалтера, щоб не пропустити важливі законодавчі нововведення
• NEW! Щомісячні практичні вебінари для користувачів на "гарячі" бухгалтерські теми

1

600

грн./міс.

LIGA360: Аудитор | Тариф Преміум

(без ПДВ)

Рішення для бухгалтерів

(без ПДВ)

грн./міс.
(без ПДВ)

Новини та аналітичні матеріали для бухгалтера

(без ПДВ)

(без ПДВ)

ПРАЙС-ЛИСТ
діє з 1 до 31 січня 2023 року
Рішення для HR-спеціалістів

LIGA360: HR | Тариф Преміум

• Професійна стрічка новин для HR-фахівця
• Консультації та аналітика від експертів щодо кадрового обліку
• Ситуації для кадровика - консультаційна та правова інформація до різних професійних ситуацій
• Зміни правового поля
• Інформація щодо кадрового обліку та зарплати
• Інструкції та шаблони для кадрового обліку
• Форми та бланки, у тому числі з консультаціями щодо заповнення
• Калькулятори індексації, відпусток тощо
• Аналітичні огляди актуальних професійних тем, включаючи облік та бронювання персоналу, перебування
закордоном, відрядження тощо.
• Перевірка інформації про контрагента (стан, наявність токсичних зв’язків тощо) та інформації про фізичних
осіб – борги, шахрайство, перебування у розшуку чи під санкціями тощо – 50 переглядів компаній, 20
компаній для постійного моніторингу
• Медіа-мониторинг та контент-аналіз – контроль відгуків про бренд роботодавця

1

2 600

грн./міс.

LIGA360: HR | Тариф Професійний

• Професійна стрічка новин для HR-фахівця
• Консультації та аналітика від експертів щодо кадрового обліку
• Ситуації для кадровика - консультаційна та правова інформація до різних професійних ситуацій
• Зміни правового поля
• Інформація щодо кадрового обліку та зарплати
• Інструкції та шаблони для кадрового обліку
• Форми та бланки, у тому числі з консультаціями щодо заповнення
• Калькулятори індексації, відпусток тощо
• Аналітичні огляди актуальних професійних тем, включаючи облік та бронювання персоналу, перебування
закордоном, відрядження тощо.
• Перевірка інформації про контрагента (стан, наявність токсичних зв’язків тощо) та інформації про фізичних
осіб – борги, шахрайство, перебування у розшуку чи під санкціями тощо – 50 переглядів компаній, 20
компаній для постійного моніторингу

1

1 300

грн./міс.

LIGA360: PR | Тариф Преміум

• Персонально налаштовані стрічки новин з обраних ділових та професійних джерел
• Моніторинг та контроль репутації бренду і ключових персон компанії, у тому числі за соціальними
мережами
• Дослідження медіаактивності партнерів та індексу лояльності ЗМІ
• Автоматичні звіти щодо репутації компанії, бренду, персон
• Контроль динаміки публікацій власної компанії та компаній конкурентів
• Перевірка інформації про компанії та фізичних осіб (стан, наявність токсичних зв’язків, особи, що
перебувають у санкційних списках тощо) – 50 переглядів компаній, 20 компаній для постійного моніторингу

1

2 000

грн./міс.

100

від 4500

грн./міс.7

(без ПДВ)

(без ПДВ)

Рішення для PR-спеціалістів

(без ПДВ)

До рішення LIGA360: PR зазвичай обирають додатковий функціонал медіамоніторингу:
Сервіс для медіамоніторингу та контент-аналізу

SEMANTRUM
персональний онлайн-сервіс моніторингу всіх типів ЗМІ та
соцмедіа з додатковими можливостями (медіа-аналіз,
тональність, репутація, PR-метрики, маркетингові
дослідження, звіти з візуалізацією даних). У будь-якому пакеті
доступні всі джерела інформації: більше 14 000 інтернет-ЗМІ,
сайтів з відгуками, сайтів з вакансіями, більше 400 друкованих
ЗМІ, телеканалів, радіостанцій; основні соціальні мережі

Сервіс включає різноманітні функції, такі як:
• Кількість автотегів в залежності від потреб клієнта
• Різноманітну глибину стартової ретроспективи – від 1 міс.
• Різноманітну глибину накопичувальної ретроспективи – від 6 міс.
• Підключення додаткових джерел та каналів соціальних мереж
• Дашборди з інтерактивною інфографікою
• Автоматичне визначення тональності, фокусності (ролі об’єкту моніторингу), прогнозних охоплень
• Розсилки по збережених запитах користувача
• Розсилки автоматичних звітів у Word та Excel
• Масові операції з публікаціями (зміна тональності, ручне тегування)

(без ПДВ)

7

Сервіс має різноманітні конфігурації та його вартість може змінюватись в залежності від об’єму послуги, що надається для потреб клієнта. Для великих
компаній та установ з розгалуженою структурою, для забезпечення комплексним медіа-моніторингом співробітників різних напрямків у компанії або для
реалізації складного за форматом та глибиною ретроспективи проекту можуть бути налаштовані або розроблені спеціальні компоненти чи модулі до
системи під замовлення на договірних засадах. Вартість визначається в залежності від кількості робочих місць та пошукових запитів абонентів. За
додатковою інформацією звертайтесь у відділ продажу.

Рішення для підприємців

LIGA360: Підприємець

4

• Аналіз та моніторинг змін правового поля
• Законодавчі новації
• Типові шаблони договорів
• Довідкова інформація
• Калькулятори індексації заробітної плати, відпусток
• Перевірка інформації про компанії та фізичних осіб (стан, наявність токсичних зв’язків, особи, що
перебувають у санкційних списках тощо) – 250 переглядів компаній, 50 компаній для постійного моніторингу

На період першої передоплати абонентського обслуговування надається доступ до продукту SMS-МАЯК Тариф "Опція 1" (1 об'єкт моніторингу)

1

1 000

грн./міс.4
(без ПДВ)

ПРАЙС-ЛИСТ
діє з 1 до 31 січня 2023 року
Додаткові рішення та сервіси
Ціна за 1 робоче місце
Опис рішення

Назва рішення

Ціна
підключення, Абонентське обслуговування
грн.

Моніторинг реєстраційних дій з нерухомістю

SMS-МАЯК

Тариф Опція 2

Інформування власника про подані реєстратору заявки на
проведення будь-яких реєстраційних дій щодо його об’єктів
нерухомого майна

-

294

грн./міс.

Тариф Опція 1

Інформування фізичних і юридичних осіб про зміну статусу
об’єктів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

-

30

грн./міс.

Тариф Земля

Інформування власника і користувачів земельних ділянок на етапі
проведення реєстраційних дій

-

23,40

грн./міс.

Тариф Іпотека

Інформування іпотекодержателя про будь-які реєстраційні дії
щодо обєктів нерухомого майна, переданих йому в іпотеку, ще на
стадії подачі заяви і до прийняття відповідного рішення
реєстратором

-

23,40

грн./міс.

до 5 000 карток контрагентів до перегляду на місяць

1

8 250

грн./міс.

до 10 000 карток контрагентів до перегляду на місяць

1

15 400

грн./міс.

до 36 000 карток контрагентів до перегляду на рік

1

54 000

грн./міс.

до 60 000 карток контрагентів до перегляду на рік

1

90 000

грн./міс.

від 1500

-

грн./захід

(без ПДВ)

(без ПДВ)

(без ПДВ)

(без ПДВ)

Перевірка та моніторинг бізнес-партнерів API
CONTR AGENT API
дозволяє отримувати інформацію про юридичних осіб та ФОП
в автоматичному режимі та інтегрувати дані контрагентів
безпосередньо до інформаційних систем компанії (CRM, 1С,
SAP, АБС та інше). Для уточнення інформації про набір даних, а
також за потреби у перегляді більшої кількості карток
контрагентів звертайтесь у відділ продажу

(без ПДВ)

(без ПДВ)

(без ПДВ)

(без ПДВ)

Центр професійної освіти

ВЕБІНАРИ від АКАДЕМІЇ LIGA ZAKON

Онлайн-сервіс дозволяє долучитись до навчальних заходів згідно з графіком та вартістю участі на сайті
academy.ligazakon.net та включає:
• Перегляд професійних вебінарів за участю експертів ринку
• Можливість ставити запитання спікеру
• Перегляд вебінару у записах
• Надання додаткових інформаційних матеріалів (якщо це передбачено в рамках поточного вебінару)

(без ПДВ)

ПРАЙС-ЛИСТ
діє з 1 до 31 січня 2023 року

ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ТА УМОВИ ОПЛАТ

1. Ціни вказано в гривнях без ПДВ. При виставленні рахунку до загальної суми рахунку
додається сума ПДВ 20% відповідно до пункту 188.1 статті 188 Податкового кодексу
України.

2. Ціни вказано без урахування акцій, умови яких зазначаються окремо.
3. «Ціна підключення» — первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
«Абонентське обслуговування» — продовження дії ліцензії на право використання
програмного продукту.
4. Передоплата за абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі
за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі потреби
сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%.
5. При оплаті абонентського обслуговування на період від 12 місяців діє знижка 10%, яка
застосовується до суми абонентського обслуговування (не включаючи ціну підключення)
після врахування інших можливих знижок.

6. Вартість корпоративного рішення LIGA360 розраховується як сума вартості рішень
LIGA360 для спеціалістів із додатковою економією, яка відображена у кінцевій ціні рішення
в цьому прайс-листі. Корпоративне рішення LIGA360 включає щонайменше 3 робочих
місця.

