
Найменування 
Рекоменд. роздрібна 

ціна, грн. з ПДВ 20% 

Інформаційно-технологічний супровід облікової системи рівня ПРОФ (ІТС ПРОФ), 

договір на 1 місяць, листопад 2017 року. Продаж через партнерів. Повна вартість 
1200 

Договір на 1 місяць. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні 

з договору на 12 міс. або 8+4 міс. 
900 

Договір на 1 місяць. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні 

з договору на 6 міс. 
990 

Договір на 1 місяць. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні 

з договору на 3 міс. або пільгового на 3 міс. 
1080 

Договір на 1 місяць. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні 

з договору на 1 міс. 
1170 

Договір на 3 місяці. Повна вартість 1800 

Договір на 3 місяці. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з 

договору на 12 міс. або 8+4 міс. 
1560 

Договір на 3 місяці. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з 

договору на 6 міс. 
1650 

Договір на 3 місяці. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з 

договору на 3 міс. або пільгового на 3 міс. 
1710 

Договір на 3 місяці. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з 

договору на 1 міс. 
1770 

Договір на 6 місяців. Повна вартість 3450 

Договір на 6 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні 

з договору на 12 міс. або 8+4 міс. 
3000 

Договір на 6 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні 

з договору на 6 міс. 
3150 

Договір на 6 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні 

з договору на 3 міс. або пільгового на 3 міс. 
3300 

Договір на 6 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні 

з договору на 1 міс. 
3390 

Договір на 12 місяців. Повна вартість 6450 

Договір на 12 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному 

продовженні з договору на 12 міс. або 8+4 міс. 
5700 

Договір на 12 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному 

продовженні з договору на 6 міс. 
6090 

Договір на 12 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному 

продовженні з договору на 3 міс. або пільгового на 3 міс. 
6270 

Договір на 12 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному 

продовженні з договору на 1 міс. 
6390 

Пільговий договір на 12 місяців за схемою 8+4 3810 

 

 

 

 

 



Найменування 
Рекоменд. роздрібна 

ціна, грн. з ПДВ 20% 

Інформаційно-технологічний супровід облікової системи рівня ТЕХНО (ІТС ТЕХНО), 

листопад 2017 року. Продаж через партнерів 
 

Договір на 6 місяців 2400 

Договір на 12 місяців 4500 

 

Ціни на ІТС для віддаленого офісу 

Найменування 
Рекоменд. роздрібна 

ціна, грн. з ПДВ 20% 

Від 1 до 5 ІТС для віддаленого офісу, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів 900 

Від 6 до 10 ІТС для віддаленого офісу, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів 810 

Від 11 до 20 ІТС для віддаленого офісу, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через 

партнерів 
720 

Від 21 до 50 ІТС для віддаленого офісу, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через 

партнерів 
630 

Від 51 до 100 ІТС для віддаленого офісу, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через 

партнерів 
540 

Понад 100 ІТС для віддаленого офісу, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів 450 

 

Ціни на апгрейд з ІТС ТЕХНО на ІТС ПРОФ 

Вид договору 
Рекоменд. роздрібна 

ціна, грн. з ПДВ 20% 

ІТС апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 1 місяць 180 

ІТС апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 2 місяці 360 

ІТС апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 3 місяці 540 

ІТС апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 4 місяці 720 

ІТС апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 5 місяців 900 

ІТС апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 6 місяців 1080 

ІТС апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 7 місяців 1260 

ІТС апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 8 місяців 1440 

ІТС апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 9 місяців 1620 

ІТС апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 10 місяців 1800 

ІТС апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 11 місяців 1980 

 

 

 

 

 

 



Ціни на сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт" 

Вид договору 

 

Рекоменд. роздрібна 

ціна, грн. з ПДВ 20% 

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт". Договір на 12 місяців (тільки для 

користувачів базових версій "1С:Підприємство 8") 
1200 

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт". Договір для додаткової юридичної або 

фізичної особи на 1 місяць 
102 

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт" для ФОП. Договір на 12 місяців (тільки для 

користувачів базових версій "1С:Підприємство 8") 
240 

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт". Договір для додаткової ФОП на 1 місяць 21 

Перехід на мережеве використання сервісу "1С:Звіт" або "1С:ЕДО" (разовий платіж, для 

кожного підприємства) 
360 

 

Ціни на сервіс електронного документообігу "1С:ЕДО" 

Вид договору 

 

Рекоменд. роздрібна 

ціна, грн. з ПДВ 20% 

1С:ЕДО. Основне підключення (вартість за 1 місяць) 51 

1С:ЕДО. Додаткове підключення (вартість за 1 місяць) 51 

Перехід на мережеве використання сервісу "1С:Звіт" або "1С:ЕДО" (разовий платіж, для 

кожного підприємства) 
360 

 


