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УВАГА! Відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового Кодексу тимчасово, з 1 травня 2022 року до припинення або скасування
воєнного, надзвичайного стану на території України, ТОВ "НІЦ "ЛЕОНОРМ" перейшло на
спеціальний режим 3 групу єдиного податку за ставкою 2, що звільняється від обов’язку
нарахування та сплати ПДВ.
Інформація для контактів:

Фактична адреса: 79014, м. Львів,
вул. Б. Котика, 7, офіc 303
Для листів: 79014, м. Львів, а/с 9377,
ТОВ “НІЦ "ЛЕОНОРМ"
Для замовлення стандартів та (050) 806-53-11, (032) 260-11-51,
інформаційних продуктів: (032) 244-40-37,
E-mail: mark@leonorm.lviv.ua
та LvivLeonorm@ukr.net
Технічна підтримка
ІС “ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ”, (095) 6626191, (096)4266494
ІС “LeoMETR” E-mail: LeoNorminfo@gmail.com
та інших програмних продуктів
Більш детальна інформація на сайті:

WWW.LEONORM.СОМ.UA
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1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (ІС) ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ
1.1 Що таке ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ ?
Ви витрачаєте до 50% часу на пошук інформації, яка вам потрібна в роботі.
Закони, регламенти, стандарти, технічні умови, накази, договори, службові і т.і. – все це
потрібно вам щодня і бажано, щоб ці документи були завжди ”під рукою”.
Добре, якщо потрібні документи є в вашій кімнаті на своїх місцях – ви витрачаєте на їх
пошук декілька хвилин. Якщо документи є в інших підрозділах підприємства – ви
витрачаєте на їх пошук години. А якщо їх нема в вашій організації – ви витратите
декілька днів на їх пошук та придбання. І навіть наявність Інтернету не завжди допоможе
вам знайти необхідну інформацію – багатьох документів там просто немає.
Що ж робити?
Створіть власний інформаційний фонд за допомогою інформаційної системи (ІС)
ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ і переглядайте потрібну інформацію на екрані свого
комп’ютера! Такою системою щоденно вже користуються сотні підприємств України.
Що ж таке ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ ?
Це інформаційна система яка дозволяє швидко та просто знаходити, відображати
на екрані та роздруковувати інформацію з численних баз даних (БД), які
підключаються до неї.
ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ надає користувачу такі можливості:
Шукати переліки потрібних нормативних документів (НД) за визначеними реквізитами
(позначення, назви, класифікації, дати надання чинності, скасування, публікації тощо);
Переглядати на екрані монітора бібліографічну інформацію про чинність нормативних
документів та змін і поправок до них;
Бачити інформацію про наявні НД в фонді підприємства на електронних та
паперових носіях;
Отримувати щомісячно по E-mail інформацію про зміни в НД;
Замовляти нові НД на паперових носіях через Internet;
Створювати власні БД документів підприємства (конструкторську та технологічну
документацію, документи системи якості і т.і.) і надавати доступ до них фахівцям
підприємства по комп'ютерній мережі.
1.2 Склад ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ
У складі програмного забезпечення ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ реалізовані
функціональні можливості 3-х систем:
Інформаційно-пошукової
системи

Фонду нормативних
документів

Технічної бібліотеки

Програмне забезпечення ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ дозволяє виконувати всі необхідні
функції з ведення та використання інформації БД, зокрема:
Пошук інформації в БД за будь-якими критеріями;
Відображення переліку знайдених записів та всіх доступних полів кожного запису;
Відображення повних текстів документів, які можуть бути підключені до БД;
Підключення до БД текстів електронних документів та будь-яких коментарів;
Введення та коригування інформації в БД;
Реєстрування наявності та руху примірників документів технічної бібліотеки;
Формування різноманітних довідок з БД.
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В системі передбачено постачання 6-ти типів програмно-функціональних модулів:
Модуль

START
Модуль

COMM
Модуль

PROF
Модуль

LIB
Модуль

ADMIN

Модуль

GUARD

Модуль

TASKS
Модуль

Control

Надає користувачу можливість шукати та переглядати інформацію по
всіх базах даних, що підключені до системи.
Цей модуль повинен бути встановлений на кожний комп'ютер, який
працює з системою ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ.
Надає можливість користувачу вносити свої коментарі у будь який
запис в будь-якій базі даних, а також дозволяє підключити до БД
власні електронні тексти нормативних документів у будь-якому
форматі. Може встановлюватись на визначені робочі місця.
Дозволяє наповнювати будь-які БД, які створюються та ведуться в
межах підприємства. Разом з модулем PROF можуть постачатися
шаблони БД, які заповнюються користувачами самостійно.
Модуль PROF встановлюється лише на робочі місця фахівців, які
ведуть БД. Всі інші користувачі ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ можуть
переглядати інформацію за допомогою модулів START.
Надає можливість автоматизувати всі функції ведення технічної
бібліотеки - від створення каталогу книг (документів) до контролю
видачі/повернення книжок.
Забезпечує надання прав доступу до інформації різним категоріям
користувачів інформаційного фонду по локальній мережі.
Дозволяє підключати електронні тексти документів та тексти змін і
поправок до них у форматі PDF до бази даних з можливістю їх
захисту методом шифрування від несанкціонованого використання.
При відкритті зашифрованого файлу PDF для перегляду, друку та
копіювання поза програмою "ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ" тепер у
користувача вимагається пароль. Пароль захисту (шифрування)
файлів PDF генерується модулем GUARD та залишається невідомим
кінцевому користувачу, а лише передається між модулями системи
"ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ" для відкриття зашифрованих файлів.
Цей модуль постачається разом з модулем START, як невід'ємна
його частина і дозволяє автоматизувати процеси індексації, архівації
та оновлення розрахункових даних шляхом створення періодичних
завдань.
Дозволяє віддалено спостерігати за активністю клієнтів зі
встановленим ПО системи ІС "Леонорм-ІНФОРМ 3" і примусово
завершувати їх роботу.

Програмне забезпечення ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ побудовано по модульному принципу.
Замовник може самостійно формувати потрібну конфігурацію постачання системи та в
будь-який момент може розширити кількість необхідних робочих місць та функціональних
модулів системи, виходячи з конкретної виробничої потреби.
ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ постачається в такому комплекті:
Тематичні БД та/або
шаблони БД

!

Програмне
забезпечення

Експлуатаційна
документація

Увага! У 2021 році НІЦ "ЛЕОНОРМ" розпочав розробку нової версії 4.0 ІС
"ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ"!

Вересень 2022 р.
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Пропонуємо нашим клієнтам надсилати пропозиції для реалізації в новій версії
4.0 "ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ" на електронну адресу підтримки:
leonorminfo@gmail.com. У новій 4-ій версії "ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ", ми плануємо
реалізувати наступне:
 Створити можливості підключення в одній базі даних файлів текстів
документів, що розміщені в різних папках;
 Розробити механізм формування та передачі даних для контекстного
відображення детальної інформації щодо оновлення конкретних записів
бази даних;
 Розробити нове меню базового модуля Start 4 в стилі провідника Windows
11 та провести адаптацію ПЗ "ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ" до нової версії Windows
11.
 Розробити механізм формування та відображення інформації щодо
оновлення конкретних записів бази даних тільки для документів, які
присутні у фонді НД клієнта.
 Створити новий режим формування передачі та відображення новин.

1.3 Вартість програмних модулів ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ
(вартість 1 робочого місця)
Код

Назва

Ціна, грн.

6211-1

Модуль START версії 3*

4000-00

6211-1*

Модуль START - перехід з версії 3 на версію 4*

2000-00

6011

Модуль PROF

4000-00

6013

Модуль LIB

2100-00

6014

Модуль ADMIN

6000-00

6015

Модуль СОММ

2700-00

6016

Модуль GUARD

2700-00

6017

Модуль CONTROL

3000-00

* При замовленні 3-х та більше робочих місць (модуль START) та/або додаткових модулів
системи - надаються знижки!

1.4 Технічна підтримка ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ
Технічна підтримка ІС передбачає надання консультацій по E-mail або телефону щодо
встановлення та експлуатації програмного забезпечення ІС. Термін пільгової технічної
підтримки складає 6 місяців з моменту постачання ІС. Впродовж цього часу технічна
підтримка надається безкоштовно. Після закінчення пільгового (безкоштовного) періоду
для подальшого обслуговування та оновлення системи, користувачам ЛЕОНОРМІНФОРМ необхідно оформити платну підписку на технічну підтримку протягом року.
Підтримка надається у рамках підписки "Інформаційно-технологічний супровід".
В вартість Інформаційно-Технологічного Супроводу входять:
Консультації по E-mail або телефону щодо встановлення впровадження та
експлуатації ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ;
Можливість отримувати оновлення програмного забезпечення ІС ЛЕОНОРМ4
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ІНФОРМ;
Надання інформації щодо нових версій (модифікацій) ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ;
Можливість звертатися із складними питаннями до розробників систем;
Надання знижок на придбання нових версій ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ.
Код
6020

Назва

Ціна, грн.
25%

Інформаційно-технологічний супровід протягом року

Для кожного модуля системи технічна підтримка на 12 місяців
складає 25% від вартості модуля.
Технічна підтримка
ІС “ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ”,
ІС “LeoMETR”
та інших програмних продуктів

(096) 4266494,
(095) 6626191,
E-mail:
LeoNormInfo@gmail.com

1.5 Бази даних та шаблони баз даних ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ
Розрізняють два типи баз даних, які підключаються до ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ:
Тип А

Тип Б

БД розроблені
фахівцями НІЦ ЛЕОНОРМ

БД створені фахівцями підприємствакористувача БД

Постачаються, як готовий інформаційний
продукт. Їх підтримку та оновлення забезпечує
НІЦ “ЛЕОНОРМ”. (Підприємства-користувачі
БД не можуть вносити до них ніяких змін,
однак можуть додавати до записів БД
будь-які додаткові дані у вигляді коментарів)

Постачаються НІЦ “ЛЕОНОРМ”
підприємству-користувачу у вигляді
шаблонів (пустих БД), які заповнюються
індивідуальною інформацією фахівцями
підприємства на власний розсуд

НОВІ АКЦІЇ!

ЗНИЖКА до 10% для НОВИХ КЛІЄНТІВ, які придбають з
01.09.2022 р. до 31.12.2022 р.
базовий комплект системи «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ»: функціональний модуль START
(код 6211-1) з його інформаційно-технологічним супроводом протягом року (код 6020) та

БД “ Електронний каталог бібліографічних описів національних та
міждержавний стандартів України” (код 6007) з
оновленням цієї БД протягом 2023 року (код 7007-23 або 23007-23)

ЗНИЖКА до 20% на
ONLINE-доступ до всіх баз даних
на Інтернет-порталі "Леонорм"
(код 7903)

Вересень 2022 р.

Для користувачів
ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», які придбали
оновлення на 2023 рік
В ONLINE-доступ включено повні
актуалізовані каталоги бібліографічних
описів національних та міждержавних
стандартів (ДСТУ, ДСТУ Б та ГОСТ) і
Реєстрів "Леонорм-ABCD" за 2019 – 2023 р.)
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ЗНИЖКА для НОВИХ КЛІЄНТІВ
до

20%

на покупку базового комплекту (код 6571) та
оновлення протягом 2023 р. (код 6571-23)

БД “Реєстр Технічних регламентів України та пов'язаних з ними
Європейських Директив, …” системи «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ»
та до 20% на покупку базового функціонального модуля START (код 6211-1)
системи «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ»
Перелік БД, які постачає НІЦ “ЛЕОНОРМ” (бази типу А)
Код

Назва бази даних

Ціна, грн.

“Електронний каталог бібліографічних описів
національних та міждержавних стандартів України”
(Містить інформацію про ДСТУ, ДСТУ Б, РСТУ, ГОСТ, СТ СЭВ)
6007

Електронний каталог бібліографічних описів національних та
міждержавних стандартів України.
(інформація станом на початок 2023 року)

5900-00

7007-23

Щомісячне оновлення електронного каталогу бібліографічних
описів національних та міждержавних стандартів України на
2023 р. Ключ доступу для оновлення з веб-порталу “ЛЕОНОРМ” в
режимі ONLINE

7200-00

7007-22

Щомісячне оновлення електронного каталогу бібліографічних
описів національних та міждержавних стандартів України на
2022 р. Ключ доступу для оновлення з веб-порталу “ЛЕОНОРМ” в
режимі ONLINE

7110-00

7007-22-1

Щомісячне оновлення електронного каталогу бібліографічних
описів національних та міждержавних стандартів України на
1-е півріччя 2022 р. Ключ доступу для оновлення з веб-порталу
“ЛЕОНОРМ” в режимі ONLINE

3750-00

7007-22-2

Щомісячне оновлення електронного каталогу бібліографічних
описів національних та міждержавних стандартів України на
2-е півріччя 2022 р. Ключ доступу для оновлення з веб-порталу
“ЛЕОНОРМ” в режимі ONLINE

3750-00

2307-23

Щомісячне оновлення електронного каталогу бібліографічних
описів національних та міждержавних стандартів України на
2023 р. Річна передплата. Постачання по E-mail

7700-00

2307-22

Щомісячне оновлення електронного каталогу бібліографічних
описів національних та міждержавних стандартів України на
2022 р. Річна передплата. Постачання по E-mail

7500-00

2307-22-1

Щомісячне оновлення електронного каталогу бібліографічних
описів національних та міждержавних стандартів України на 1-е
півріччя 2022 р. Передплата за півріччя. Постачання по E-mail

3900-00

2307-22-2

Щомісячне оновлення електронного каталогу бібліографічних
описів національних та міждержавних стандартів України на 2-е
півріччя 2022 р. Передплата за півріччя. Постачання по E-mail

3900-00

Спеціалізовані бази
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Код

Назва бази даних

Ціна, грн.

6570

Метрологія та вимірювання. Електронний каталог стандартів
(ДСТУ та ГОСТів) з забезпечення єдності вимірювань,
(інформація станом на початок 2022 року)

1080-00

6323

Нормативні документи в галузі будівництва.
Електронний каталог нормативних документів,
(інформація станом на початок 2022 року)

2700-00

6323-22

Нормативні документи в галузі будівництва. Електронний каталог
нормативних документів. Оновлення на 2022 р. Ключ доступу для
оновлення з веб-порталу "ЛЕОНОРМ" в режимі ONLINE

2700-00

6323-23

Нормативні документи в галузі будівництва. Електронний каталог
нормативних документів. Оновлення на 2023 р. Ключ доступу для
оновлення з веб-порталу "ЛЕОНОРМ" в режимі ONLINE

3000-00

6501

Нормативно-правові документи у сфері безпечності харчових
продуктів та ветеринарної медицини.
База даних містить спеціалізовану повнотекстову БД документів, що
регулюють ветеринарну діяльність в Україні, безпечність харчових
продуктів та довідкові матеріали (інформація станом 08.08.2022 року)

1560-00

“Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив,
в тому числі «Нового підходу», і Технічних регламентів Митного союзу”
6571

Реєстр Технічних регламентів України та пов'язаних з ними
Європейських Директив (інформація станом на початок 2023 року)

3000-00

6571-22

Щомісячне оновлення Реєстру Технічних регламентів України та
пов'язаних з ними Європейських Директив на 2022 р. Ключ доступу
для оновлення з веб-порталу "ЛЕОНОРМ" в режимі ONLINE

3000-00

6571-23

Щомісячне оновлення Реєстру Технічних регламентів України та
пов'язаних з ними Європейських Директив на 2023 р. Ключ доступу
для оновлення з веб-порталу "ЛЕОНОРМ" в режимі ONLINE

4500-00

!!!!!!

Тексти стандартів до складу баз даних не входять

!!!!!

Шаблони баз даних ІС ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ (бази типу Б)
Шаблони баз даних - це порожні бази даних визначеної
структури, в які користувач може вводити інформацію
самостійно. Шаблони БД постачаються з 3-я тестовими
записами, які можуть бути видалені. Інформація в такі БД
вноситься за допомогою модуля PROF. Зі створеними БД
можна також працювати (локально та в мережі) з модулем
START, використовуючи всі його функціональні можливості.
Наприклад, набір полів для вводу в БД на основі шаблону
“Каталог галузевих стандартів” відповідає реквізитам бази
“Електронний каталог бібліографічних описів національних
та міждержавних стандартів України”, а шаблон “Каталог
технічної бібліотеки” дає можливість вносити інформацію за
такими реквізитами: автор видання, назва видання,
видавництво, тип, рік, дата видання та ін.
Перелік шаблонів БД, які постачає НІЦ “ЛЕОНОРМ”,
наведений в таблиці.
На Ваше замовлення НІЦ “ЛЕОНОРМ” може підготувати індивідуальні шаблони
інформаційних БД з різних галузей діяльності Вашого підприємства, розробити нові
шаблони БД або створити нові БД.

Шаблони баз даних
Вересень 2022 р.
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Код

Назва

Ціна, грн.

6012-1

Каталог галузевих стандартів

300-00

6012-2

Реєстр технічних умов

300-00

6012-3

Каталог видань технічної бібліотеки

300-00

6012-4

Реєстр документів системи якості

300-00

6012-5

Реєстр підприємств та організацій

300-00

6012

Індивідуальні бази даних

договірна

1.6 Електронний реєстр Технічних регламентів України та
пов'язаних з ними Європейських Директив, в тому числі “Нового підходу”, і
Технічних регламентів Митного союзу (станом на 01.01.2022 р.)
База "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов'язаних з ними Європейських
Директив, в тому числі «Нового підходу», Технічних регламентів Митного союзу" містить:

Бібліографічний каталог стандартів, які регламентують технічне законодавство в
Україні та тексти нормативно-правових документів України
(Тексти стандартів до складу бази не входять.);
Перелік гармонізованих європейських стандартів з директивами Європейського
парламенту, заснованих на принципах Нового та Глобального підходів, консолідовані
тексти Європейських Директив, пов’язаних з технічними регламентами України та
неофіційні їх переклади;
та встановлює взаємозв'язок між Технічними регламентами України – відповідними
директивами Європейського Союзу та Технічними регламентами Митного Союзу.
Головною перевагою цієї бази від усіх інших інформаційних джерел
є повна інтеграція всієї необхідної інформації та історія змін
з 1 січня 2013 року по сьогоднішній день.
Електронна база даних з програмним забезпеченням "ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ"
дає такі переваги:
Швидкий пошук потрібної інформації в базі даних;
Можливість відразу бачити всі пов’язані інформаційні об’єкти стосовно певного
технічного регламенту;
Швидке замовлення по мережі Інтернет зі свого робочого місця потрібних текстів
стандартів, баз даних, каталогів та інших продуктів.
Склад та функціональні можливості бази:
Інформація з офіційних каталогів національних (ДСТУ) та чинних в Україні
міждержавних (ГОСТ) стандартів, класифікована за НК 004:2020
Позначення технічного регламенту;
Назва технічного регламенту українською та російською мовами;
Перелік стандартів та НД;
Перелік законів та нормативно-правових документів;
Нормативно-правовий акт, яким затверджений технічний регламент;
Призначені органи з оцінки відповідності продукції вимогам технічного регламенту (не
для всіх регламентів) ;
Офіційні консолідовані тексти англійською мовою та неофіційні переклади на
російську мову директив Європейського парламенту (EN), в тому числі заснованих на
принципах Нового та Глобального підходів, та пов'язаних з Технічними Регламентами
України;
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Перелік гармонізованих європейських стандартів з директивами Європейського
парламенту (EN), заснованих на принципах Нового та Глобального підходів;
Тексти Технічних регламентів Митного союзу, що пов'язані з Технічними
Регламентами України;
Переліки продукції (виробів), у відношенні яких подача митної декларації
супроводжується поданням документа про оцінку (підтвердження) відповідності
вимогам технічного регламенту Митного союзу;
Переліки стандартів до Технічних регламентів Митного союзу.
Інформаційний перелік даних бази:
Пошук та формування переліків документів;
Перегляд та друк текстів нормативно-правових документів;
Формування та зберігання особистих тематичних добірок документів бази даних;
Перегляд повного бібліографічного опису кожного стандарту;
Формування та зберігання особистих тематичних добірок документів бази даних;
Одночасний доступ до бази даних декількох користувачів по локальній комп’ютерній
мережі.
!!!!!!

Тексти стандартів до складу баз даних не входять

!!!!!

1.7 Бази Даних «Нормативно-правові документи у сфері безпечності харчових
продуктів та ветеринарної медицини» (станом на 08.08.2022 р.)
Ця спеціалізована повнотекстова БД містить документи, що регулюють безпечність
харчових продуктів та ветеринарну діяльність в Україні, форми міжнародних сертифікатів
для забезпечення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя
тварин, переліки стандартів, словник термінів і пояснень ветеринарної медицини та інші
довідкові матеріали (інформація актуалізована станом на 08.08.2022 р.). В БД
«Нормативно-правові документи у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної
медицини» тепер також внесено документи, щодо дотримання законодавства про
харчові продукти, корми, державний ветеринарно-санітарний контроль у період воєнного
стану.
З листопада 2021 року по серпень 2022 року в цю базу даних додано МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, Наказ № 1084 від 23.06.2022 р. "Про затвердження
Вимог до безпечності та окремих показників якості дитячого харчування"; КМ України,
Постанова від 01.04.2022 р. № 398 "Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та
процедур в умовах воєнного стану"; Переліки уповноважених акредитованих
лабораторій; Перелік законодавства України в сфері побічних продуктів тваринного
походження, продуктів їх оброблення, переробки, кормів; Перелік законодавства України
в сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів; Огляд нового
законодавства ЄС, вимоги та методичні вказівки до заповнення офіційних сертифікатів;
Загальні настанови стосовно правил ЄС щодо імпорту та транзиту живих тварин і
продуктів тваринного походження з третіх країн, а також низку текстів регламентів та
директив ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ ЄС що стосуються ветеринарної
діяльності та безпечності харчових продуктів.

Вересень 2022 р.
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База даних "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов'язаних з ними
Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу», і Технічних регламентів Митного союзу"
Скріншот “Призначені органи з оцінки відповідності, текст нормативно-правового документу”
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2. ПОКАЖЧИКИ та ТЕКСТИ СТАНДАРТІВ
Надання інформації щодо чинності стандартів
Код
1300-22

1300-22е

Назва
Формування переліку чинних нормативних документів "Стандарти
України (ДСТУ). Покажчик бібліографічних описів стандартів 2022
р." Постачання в друкованому вигляді, укр. мовою.
Формування переліку чинних нормативних документів "Стандарти
України (ДСТУ). Покажчик бібліографічних описів стандартів 2022
р." Постачання на CD, укр. мовою.

Ціна, грн.
4500-00

3150-00

1301-22

Формування переліку чинних нормативних документів "Стандарти
України. Алфавітний покажчик 2022 р." Постачання в друкованому
вигляді укр. мовою

4140-00

1304-22

Формування переліку чинних нормативних документів
"Межгосударственные стандарты (ГОСТ). Покажчик
бібліографічних описів стандартів 2022 р." Постачання в
друкованому вигляді, рос. мовою

4860-00

1304-22е

1307-22

Формування переліку чинних нормативних документів
"Межгосударственные стандарты (ГОСТ). Покажчик
бібліографічних описів стандартів 2022 р." Постачання на CD, рос.
мовою
Формування переліку чинних нормативних документів
"Межгосударственные стандарты (ГОСТ). Алфавітний покажчик
2022 р." Постачання в друкованому вигляді рос. мовою

3420-00

4140-00

1323-22

Формування переліку чинних нормативних документів
"Харчова промисловість. Покажчик нормативних документів
(ДСТУ, ГОСТ) 2022 р." Постачання в друкованому вигляді, укр. та рос.
мовами

1800-00

1323-22е

Формування переліку чинних нормативних документів
"Харчова промисловість. Покажчик нормативних документів
(ДСТУ, ГОСТ) 2022 р." Постачання на CD, укр. та рос. мовами

1260-00

Періодичні видання
Реєстр стандартів "ЛЕОНОРМ - ABCD"
(Вичерпна щомісячна інформація про зміни в стандартах)
Річна передплата 12 номерів

Реєстр стандартів "ЛЕОНОРМ-ABCD" - щомісячне видання НІЦ "ЛЕОНОРМ", у
кожному номері якого в простому, структурованому та лаконічному вигляді, зручно та
компактно подано інформацію про нові стандарти, поправки та зміни до чинних
стандартів (без текстів), скасування та заміну документів, перенесення строків дії
стандартів, зняття обмеження строків дії і т. ін. (Кожний номер Реєстру синхронізовано з
виходом відповідного номера інформаційного покажчика СТАНДАРТИ (ІПС) Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України та ДП "УкрНДНЦ").
Інформацію в кожному Реєстрі подано за класифікацією НК 004:2020.

Реєстр А - перелік нових національних стандартів, які вийшли з друку впродовж
останнього місяця.

Реєстр В - перелік нових національних, галузевих та міждержавних стандартів, яким
надано чинності в Україні відповідними наказами Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України та ДП "УкрНДНЦ" та іншими уповноваженими органами.

Реєстр С - перелік національних, галузевих та міждержавних стандартів, до яких
прийнято зміни та поправки.
Вересень 2022 р.
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Реєстр D - перелік національних, галузевих та міждержавних стандартів, скасованих в
Україні.

Реєстр Е - перелік національних нормативних документів, дату введення яких
перенесено.

Реєстр F - перелік національних та міждержавних нормативних документів, дату
скасування яких в Україні перенесено.
СТАНДАРТИ Інформаційний покажчик (ІПС)
(12 номерів за рік)

Інформаційний покажчик СТАНДАРТИ (ІПС) - щомісячне
офіційне видання Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України та ДП "УкрНДНЦ", в якому подано нову
інформацію про стандарти.
Покажчик СТАНДАРТИ (ІПС) містить:
Перелік нових стандартів, виданих у поточному місяці;
Перелік нових стандартів, прийнятих в Україні
(ДСТУ, ГОСТ);
Тексти змін та поправок до чинних стандартів;
Переліки стандартів, скасованих в Україні;
Накази або витяги з наказів Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України та ДП "УкрНДНЦ";
Нові надходження до Головного фонду НД;
Інформацію про перенесення строків дії стандартів,
зняття обмеження строку дії і т. ін.
Код

Назва

Ціна, грн.

1321-22

Реєстр стандартів "ЛЕОНОРМ-ABCD". Річна передплата 2022 р.
Друковане видання. Щомісячне постачання, 12 номерів.

4200-00

2321-22

Реєстр стандартів "ЛЕОНОРМ-ABCD" – Постачання по E-mail.
Річна передплата 2022 р. Щомісячне постачання по E-таіІ, 12 номерів.

3900-00

Реєстр стандартів "ЛЕОНОРМ-ABCD" - Постачання ONLINE. Річна
7163-22 передплата 2022 р. Ключ доступу на веб-порталі "ЛЕОНОРМ".
Щомісячне оновлення, 12 номерів

3600-00

1321-23

Реєстр стандартів "ЛЕОНОРМ-ABCD". Річна передплата 2023 р.
Друковане видання. Щомісячне постачання, 12 номерів.

5000-00

2321-23

Реєстр стандартів "ЛЕОНОРМ-ABCD" – Постачання по E-mail.
Річна передплата 2023 р. Щомісячне постачання по E-таіІ, 12 номерів.

4800-00

Реєстр стандартів "ЛЕОНОРМ-ABCD" - Постачання ONLINE. Річна
7163-23 передплата 2023 р. Ключ доступу на веб-порталі "ЛЕОНОРМ".
Щомісячне оновлення, 12 номерів

4000-00

Інформаційний покажчик СТАНДАРТИ (ІПС) за 2022 р. Офіційне
1315-22 видання Національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ". Щомісячне
постачання, 12 номерів.

8700-00

Інформаційний покажчик СТАНДАРТИ (ІПС) за 2023 р. Офіційне
видання Національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ" 12 номерів.

9000-00

1315-23
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Тексти стандартів
НІЦ
"ЛЕОНОРМ"
виконує
функції
агента
з
розповсюдження офіційних копій нормативних документів
(НД), що діють на території України згідно з агентською
угодою № 001 від 27.12.2013 р.
У нас Ви можете замовити офіційні копії НД
на паперових носіях:
національних стандартів України (ДСТУ), у тому числі
гармонізованих з міжнародними та європейськими
(ДСТУ ISO, ДСТУ IEC, ДСТУ EN тощо);
міждержавних стандартів (ГОСТ);
державних класифікаторів (ДК);
інших документів, що діють на території України.
Вартість ідентифікаційного елементу
(голографічної марки) включена у вартість стандарту
та окремо не оплачується
Код
1000

Назва

Ціна, грн.

Тексти стандартів та інших нормативних документів зі стандартизації
(друковані) за сторінку

40-00*

Витяги із стандартів (зміни та поправки) за сторінку

45-00*

* Ціна за одну сторінку стандарту може змінюватись

Актуалізація Вашого фонду НД.
НІЦ "ЛЕОНОРМ":
Перевірить актуальність нормативних документів, якими користується
підприємство та надасть інформацію про зміни до стандартів на поточну дату.

Ваше

Проведе актуалізацію офіційних копій нормативних документів, у тому числі постачання
текстів змін і поправок до стандартів, якими користується Ваше підприємство, упродовж
року (звітування щоквартальне або щомісячне).
Назва

Ціна, грн.

Актуалізація одного документа з щоквартальним звітуванням

60-00

Актуалізація одного документа з щомісячним звітуванням
(6 грн. за 1 документ у місяць)

72-00

Ви можете також замовити у нас послугу разової актуалізації Ваших НД.

Вересень 2022 р.
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Тексти стандартів у галузі будівництва
НІЦ "ЛЕОНОРМ" розповсюджує нормативні документи у
галузі будівництва ДБН у друкованому та електронному
вигляді, згідно договору № 6 від 04.01.2016 р. з офіційним
видавцем Мінбуду України ДП “УкрАрхБудінформ”
Згідно договору з ДП "УкрАрхБудінформ"
стандарти в галузі будівництва розповсюджуються за
індивідуальними цінами, які визначені
ДП "УкрАрхБудінформ".
Ми постачаємо добірки стандартів за визначеною Вами
тематикою на паперових носіях. Ви можете замовити
будь-які тематичні добірки, повідомивши нам переліки
потрібних стандартів або номер класифікаційного
угруповання за НК 004:2020
Національні класифікатори України
Національні
класифікатори
є
найважливішим
інструментом Державної системи класифікації та
кодування техніко-економічної та соціальної інформації
в Україні. Вони дозволяють вирішувати не лише
завдання виконання комплексу облікових функцій щодо
видів діяльності, продукції та послуг в рамках робіт з
національної
статистики,
але
й
створення
інформаційних
систем
для
забезпечення
зовнішньоекономічних
зв'язків
та
торговельної
діяльності.
Ми постачаємо копії національних класифікаторів
України на паперових носіях та в електронному
вигляді на компакт-диску у форматі PDF.
Національні класифікатори України
Код

Назва

Ціна, грн.

1405

ДК 002:2004 Класифікація організаційно-правових форм господарювання
(друкована копія)

75-00

1405е

ДК 002:2004 Класифікація організаційно-правових форм господарювання
(на CD у форматі PDF)

60-00

1407

НК 004:2020 Український класифікатор нормативних документів
(друкована копія)

240-00

1407е

НК 004:2020 Український класифікатор нормативних документів
(на CD у форматі PDF)

150-00

1400

ДК 005-96 Класифікатор відходів (друкована копія)

570-00

1400е

ДК 005-96 Класифікатор відходів (на CD у форматі PDF)

360-00

1408

ДК 008-2007 Класифікатор корисних копалин та підземних вод
(друкована копія)

108-00

1408е

ДК 008-2007 Класифікатор корисних копалин та підземних вод
(на CD у форматі PDF)

75-00

1409

ДК 009:2010 Класифікатор видів економічної діяльності (друкована копія)

96-00

14
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Код

Назва

Ціна, грн.

1409е

ДК 009:2010 Класифікатор видів економічної діяльності
(на CD у форматі PDF)

1410

ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації
(друкована копія)

240-00

1410е

ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації
(на CD у форматі PDF)

168-00

1411

ДК 011-96 Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку
(друкована копія)

480-00

1411е

ДК 011-96 Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку
(на CD у форматі PDF)

330-00

1412

ДК 012-97 Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності
(друкована копія)

180-00

1412е

ДК 012-97 Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності
(на CD у форматі PDF)

120-00

1413

ДК 013-97 Класифікація основних фондів (друкована копія)

84-00

1413е

ДК 013-97 Класифікація основних фондів (на CD у форматі PDF)

60-00

1414

ДК 014-97 Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою
України (КОАТУУ) (друкована копія)

2700-00

1414е

ДК 014-97 Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою
України (КОАТУУ) (на CD у форматі PDF)

1500-00

1415

ДК 015-97 Класифікація видів науково-технічної діяльності
(друкована копія)

180-00

1415е

ДК 015-97 Класифікація видів науково-технічної діяльності
(на CD у форматі PDF)

120-00

1401

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП)
(в 2-х книгах) (друкована копія)

840-00

1401е

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП)
(в 2-х книгах) (на CD у форматі PDF)

570-00

1416

ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд
(друкована копія)

210-00

1416е

ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд
(на CD у форматі PDF)

150-00

1417

ДК 019:2010 Державний класифікатор надзвичайних ситуацій
(друкована копія)

75-00

1417е

ДК 019:2010 Державний класифікатор надзвичайних ситуацій
(на CD у форматі PDF)

60-00

Вересень 2022 р.
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3. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МЕТРОЛОГА ПІДПРИЄМСТВА ІС LeoMETR
Увага! З метою врахування змін, що випливають із Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу
у сфері технічного регулювання» від 06.06.2019 № 2740-8 та пов'язаних з ним нормативноправових актів НІЦ "ЛЕОНОРМ" завершено розробку нової версії 4.0 ІС "LeoMETR"!
Звертаємо Вашу увагу, що з 01.03.2021 р. діють нові ціни на придбання Інформаційної
системи LeoMETR-F (FULL) на 1 робоче місце = 7200 грн., а вартість переходу з версії 3 на
версію 4 для 1 робочого місця = 3600 грн. Повідомляємо також нашим клієнтам, що 01.12.2021 р.
завершиться технічна підтримка та супровід 3 версії ІС "LeoMETR"!
"LeoMETR" 4.0 просимо надсилати на електронну адресу підтримки: si@leonorm.lviv.ua

У новій 4-ій версії LeoMetr серед іншого реалізоване
наступне:
Новий звіт в Excel “ЗВТ, що підлягають калібруванню“;
Навий вид процесу перевірки ЗВТ “Метрологічне
підтвердження” (або “Атестація”) включно з періодичністю та
історією атестації і т.ін. по аналогії з повіркою та
калібруванням з можливістю формувати звіти;
Нове дерево Класифікації ЗВТ з можливістю групувати ЗВТ
по різних реквізитах (підрозділ, стан, статус і ін.), інші
незначні зміни в інтерфейсі користувача;
Оновлення
Реєстру
затверджених
типів
засобів
вимірювальної техніки;
Подальша адаптація ПЗ до Windows 10.

Призначення LeoMETR
ІС LeoMETR призначена для автоматизації функцій обліку, планування,
контролю та нагляду за експлуатацією засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)
на підприємстві.
(ІС LeoMETR також допоможе автоматизувати роботу
з технічною документацією в галузі метрологічного забезпечення підприємства.)

У випадку використання в локальній мережі ІС LeoMETR дозволить оптимізувати та
уніфікувати інформаційні потоки завдяки використанню єдиної централізованої бази
даних.
Функції ІС LeoMETR
В ІС автоматизовані основні функції менеджменту ЗВТ:
Ведення реєстру ЗВТ підприємства;
Ведення реєстру паспортів ЗВТ, методик вимірювань та інших внутрішніх документів
підприємства;
Облік ЗВТ по підрозділам та місцям установки;
Облік переміщень ЗВТ по підрозділам;
Формування графіків повірок, калібрувань, ремонтів ЗВТ;
Формування різноманітних довідок по стану ЗВТ на підприємстві та в підрозділах;
Формування статистичних даних;
Автоматичне нагадування про повірку (калібрування) ЗВТ;
Глобальний пошук по багатьох реквізитах;
Відображення інформації про актуальні нормативні документи в сфері метрології;
Відображення текстів нормативно-правових документів в сфері метрології.
16
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Склад ІС LeoMETR
В складі ІС постачаються:

1. Програмне забезпечення;
2. Документація;
3. Бази даних

4. Бази даних

(заповнені розробником):

(заповнені користувачем):

Каталог українських та зарубіжних ЗВТ з
класифікацією по видах вимірювань;
Інтервали повірок та калібрувань для кожного
типу ЗВТ;
Реєстр підприємств виробників ЗВТ в Україні;
Каталог нормативних документів в сфері
метрології;
Тексти нормативно-правових документів в
сфері метрології.

Реєстр засобів ЗВТ, наявних на підприємстві;
Реєстр структурних підрозділів підприємства;
Реєстр підприємств, які проводять повірки
ЗВТ;
Реєстр підприємств, які проводять
калібрування ЗВТ;
Реєстр підприємств, які проводять ремонт
ЗВТ;
Реєстр паспортів ЗВТ;
Реєстр методик повірки.

Додаткові опції:
Розроблення програмного забезпечення підтримки додаткових індивідуальних функцій;
Допомога в перенесенні інформації з існуючих на підприємстві файлів

в

бази даних ІС;

Послуга з підготовки підприємств до впровадження ІС;
Оновлення баз даних ІС.
Навчання та підтримка ІС LeoMETR
Проведення курсів підвищення кваліфікації та семінарів-тренінгів
(див. докладнішу інформацію на сайті).
Забезпечення усних та письмових консультацій (по E-mail) протягом 6 місяців
(безкоштовно).
Надання інформації щодо нових версії програмного забезпечення по E-mail та на сайті
(безкоштовно).
Варіанти постачання ІС
Однокористувацький

Мережевий
(ІС встановлюється на обумовлену кількість
комп'ютерів, які працюють в локальній мережі)

Вимоги до комп'ютерів
Для встановлення та роботи ІС LeoMETR потрібно:
Персональний комп'ютер с процесором, який
має частоту 1600 MHz або вище;
Відеоадаптер SVGA або кращої роздільної
здатності;
1024 Мб оперативної пам'яті або більше;
Операційна система MS Windows 10/8/7/XP з
підтримкою української (російської) мови;
«Миша» або сумісний пристрій
Вересень 2022 р.

500 Мб вільного місця на жорсткому диску
(HDD) плюс додатково об'єм, необхідний для
наповнення власних баз даних;
Пристрій для читання оптичних дисків
(CD/DVD);
Мережевий адаптер для роботи мережевої
версії в локальній мережі;
Microsoft Internet Explorer версії 7.0 або вище.
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LeoMETR-Reader
Продовжується постачання
промо-версії системи LeoMETR-Reader.
Промо-версія системи LeoMetr--Reader призначена для:
Пошуку та відображення інформації із довідкової бази даних
технічної документації в галузі метрологічного забезпечення
підприємства (Каталог українських та зарубіжних ЗВТ з
класифікацією по видах вимірювань; інтервали повірок та
калібрувань для кожного типу ЗВТ; реєстр підприємств
виробників ЗВТ в Україні; каталог нормативних документів в
сфері метрології; тексти нормативно-правових документів в
сфері метрології).
Ознайомлення із основними можливостями, що дає автоматизація функцій менеджменту ЗВТ
(формування графіків повірок, калібрувань, ремонтів ЗВТ; довідок по стану ЗВТ на
підприємстві та в підрозділах; різноманітних звітів по роботі метрологічних підрозділів) на
основі демонстраційної бази даних Реєстру ЗВТ підприємства без можливості коригування цієї
бази даних.

Вартість ІС LeoMETR
(на 1 робоче місце)
Код

Назва

Ціна, грн.

2001

Інформаційна система LeoMETR-F (FULL) версія 4

9000-00

2001-1

Інформаційна система LeoMETR-F (FULL)
перехід з версії 3 на версію 4

4500-00

2002

Інформаційна система LeoMETR-R (READER) версія 4

4000-00

2002-1

Інформаційна система LeoMETR-R (READER)
перехід з версії 3 на версію 4

1500-00

2003

Технічна підтримка. Протягом 12 місяців

2004

Щорічне оновлення баз даних інформаційної системи LeoMETR.
Ключ доступу для оновлення в режимі ONLINE.

2005

Промо-версія інформаційної системи LeoMETR-Reader

2006

Демо-версія інформаційної системи LeoMETR-Temporarer. Дозволяє
повноцінно працювати обмежений час за домовленістю з клієнтом
(наприклад місяць)

25% від
вартості
4000-00
720-00
60-00

При замовленні 2-х та більше робочих місць - надаються знижки

Технічна підтримка
ІС “ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ”,
ІС “LeoMETR”
та інших програмних продуктів

(095) 662-61-91, (096)4266494
E-mail:
LeoNormInfo@gmail.com

Додаткова інформація на порталі:

WWW.LEONORM.СОМ.UA
Слідкуйте за новинами !
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4. ONLINE-ПОСЛУГИ НА САЙТІ ЛЕОНОРМ
Користуйтесь ONLINE-доступом до платної зони на Інтернет-порталі "Леонорм"

Переваги

Це дешевше в порівнянні з локальними багатокористувацькими системами
Це одночасний доступ до баз (від одного до десяти) з різних робочих місць
Це доступ з різних пристроїв де є Інтернет, не залежно від їх фізичного
розташування
УВАГА! Тексти стандартів в режимі ONLINE не надаються
Тексти можна замовити за окрему оплату лише на паперових носіях
Тексти – офіційні копії, захищені державними марками

Код

Назва

Ціна, грн.

7013

Повний актуалізований каталог бібліографічних описів
національних стандартів
(ДСТУ, ДСТУ Б, КНД, Р, РСТУ, ДК).
Ключ доступу на веб-порталі ЛЕОНОРМ. База даних
Річна передплата. Щомісячне оновлення.
Укр. та рос. мовами

2400-00

7023

Повний актуалізований каталог бібліографічних описів
міждержавних стандартів (ГОСТ)
Ключ доступу на веб-порталі ЛЕОНОРМ. База даних
Річна передплата. Щомісячне оновлення.
Укр. та рос. мовами

2400-00

7163-23

Реєстр стандартів "ЛЕОНОРМ-ABCD" – ONLINE
Річна передплата 2023 р. Ключ доступу на веб-порталі "ЛЕОНОРМ".
Щомісячне оновлення, 12 номерів.

4000-00

7163-21

Реєстр стандартів "ЛЕОНОРМ-ABCD"
Річна передплата 2021 р. Ключ доступу на веб-порталі "ЛЕОНОРМ".
Щомісячне оновлення, 12 номерів.

2400-00

7163-22

Реєстр стандартів "ЛЕОНОРМ-ABCD"
Річна передплата 2022 р. Ключ доступу на веб-порталі "ЛЕОНОРМ".
Щомісячне оновлення, 12 номерів.

3600-00

7903

Комплексний набір даних, що включає позиції з кодами
7013, 7023, 7163-20, 7163-21, 7163-22, 7163-23
Ключ доступу на веб-порталі ЛЕОНОРМ. Річна передплата.

5600-00

Вересень 2022 р.
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5. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
Комплектування та актуалізація фонду стандартів
Ми підберемо необхідні стандарти та нормативні документи.
Професійно, акуратно і (та) швидко актуалізуємо Ваш фонд стандартів.
Будемо підтримувати Ваш фонд в актуальному стані
НАШІ ЦІНИ
Код

4003

Назва послуги
Формування переліку
чинних нормативних документів за:
тематичними напрямами, визначеними замовником;
класифікацією НК 004:2020;
ключовими словами

4004у

Перевірка актуальності нормативних документів та надання
інформації про зміни до стандартів на поточну дату

4009

Актуалізація нормативних документів, які були придбані в
НІЦ “ЛЕОНОРМ”, у тому числі постачання текстів змін і
поправок до стандартів, упродовж року з щоквартальним
звітуванням

Ціна, грн.

15 грн.
за одну позицію
знайденого стандарту
або нормативного
документа

15 грн.
за одну позицію

Договірна

Актуалізація Вашого фонду НД.
НІЦ "ЛЕОНОРМ":
Перевірить актуальність нормативних документів, якими користується
підприємство та надасть інформацію про зміни до стандартів на поточну дату.

Ваше

Проведе актуалізацію офіційних копій нормативних документів, у тому числі постачання
текстів змін і поправок до стандартів, якими користується Ваше підприємство, упродовж
року (звітування щоквартальне або щомісячне).
Назва

Ціна, грн.

Актуалізація одного документа з щоквартальним звітуванням

48-00

Актуалізація одного документа з щомісячним звітуванням
(6 грн. за 1 документ у місяць)

72-00

Ви можете також замовити у нас послугу разової актуалізації Ваших НД.
Купуєте тексти стандартів у НІЦ «ЛЕОНОРМ» - Не забувайте про Ваш Фонд
Актуалізуйте фонд під час придбання стандартів.
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Бланк замовлення на інформаційну продукцію
ЗАМОВЛЕННЯ
Просимо виставити рахунок на інформаційну продукцію за адресою:
Повна назва організації ______________________________________________________
Поштова адреса ____________________________________________________________
Юридична адреса __________________________________________________________
Відділ ____________________________________________________________________
Контактна особа (прізвище, посада, телефон) ___________________________________
№ телефону_____________________________ факс ______________________________
E-mail ____________________________________________________________________
Індивідуальний податковий номер _____________________________________________
ЄДРПОУ __________________________________________________________________
Рахунок просимо вислати поштою, факсом, E-mail (потрібне підкреслити).
Продукцію просимо надіслати Укрпоштою, «Новою поштою», (потрібне підкреслити).
Код за каталогом
(позначення НД)

Назва

К-сть

ЗАМОВНИК М.П.
ПОШТОВА АДРЕСА:
79014, м. Львів, а/с 9377,
ТОВ "НІЦ "ЛЕОНОРМ"
Відділ маркетингу НІЦ "ЛЕОНОРМ"

Вересень 2022 р.

т/ф : (032) 260-11-51,
(032) 244-40-37, (050) 806-53-11
Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua та
LvivLeonorm@ukr.net
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