Шановні колеги!
НІЦ «ЛЕОНОРМ» пропонує
Вам нову редакцію базу даних
системи «Леонорм-ІНФОРМ»

Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських
Директив, в тому числі «Нового підходу», і Технічних регламентів Митного союзу
Для перегляду БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України»
необхідно придбати хоча б 1 (одне) робоче місце системи «Леонорм-ІНФОРМ»
(модуль START)

БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ
Просимо виставити рахунок за адресою:
Повна назва організації ________________________________________________________________________________________________
Поштова адреса_______________________________________________________________________________________________________
Юридична адреса _____________________________________________________________________________________________________
Контактна особа (прізвище, посада) _____________________________________________________________________________________
№ телефону ______________________________ факс ______________________________________________________________________
E-mail __________________________ Web-сайт ____________________________________________________________________________
Індивідуальний податковий номер

ЄДРПОУ ___________________________________

Рахунок просимо вислати поштою, факсом, E-mail (потрібне підкреслити).
Продукцію просимо надіслати поштою, кур’єрською поштою (потрібне підкреслити).
НОВІ КЛІЄНТИ, які придбають БД "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та
пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." системи
«ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ» отримують знижку до 50% на базовий комплект системи (код 6571)
та його оновлення протягом 2020 р. (код 6571-20) та на базовий функціональний модуль
START (код 6211-1)
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Для клієнтів, що вперше замовляють систему «Леонорм-ІНФОРМ»:
6211-1

6571

6571-20

Леонорм-ІНФОРМ_Start на 1 робоче місце, версія 3
"Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними
Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу», і Технічних
регламентів Митного союзу" (інформація станом на 01.01.2020 р.) База даних
Щомісячне оновлення Реєстру Технічних регламентів України та пов'язаних з
ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." на 2019 р.
Ключ доступу для оновлення з веб-порталу "Леонорм" в режимі
ONLINE
* - Ціна разом з ПДВ

2700-00

1350-00
(50% знижка)

2100-00

1050-00
(50% знижка)

2400-00

1200-00
(50% знижка)

** - Акція діє до 31.08.2020 року.!!!

База "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу», і
Технічних регламентів Митного союзу" містить бібліографічний каталоги стандартів, та інших пов’язаних з Технічними регламентами України
НД, а також та тексти відповідних нормативно-правових документів. Головною перевагою від усіх інших інформаційних джерел є
повна інтеграція в цій базі всієї необхідної інформації та історія змін з 1 січня 2013 року по сьогоднішній день. Увага! Тексти
стандартів не входять до складу бази даних. .
Нова редакція бази даних містить інформацію про те, як продукція та послуги, що підпадають під Технічний регламент в
Україні, регулюється відповідними директивами та регламентами в Європейському та Митному союзах, що є важливим як для
імпортерів, експортерів так і для органів з оцінки відповідності та випробувальних лабораторій. Також було додано нові
бібліографічні реквізити стандартів ("Документ щодо чинності", "Опубліковано в", "Документи, що замінюють", "Замінює
документи". За допомогою цієї бази Ви швидко можете знайти потрібні Вам нормативно-правові документи та сформувати та надіслати
електронною поштою замовлення на потрібні стандарти.
Електронна база даних з програмним забезпеченням «Леонорм-ІНФОРМ» дозволяє переглядати та друкувати електронні версії текстів
нормативно-правових документів та надає можливість відразу бачити всі пов’язані інформаційні об’єкти стосовно певного технічного
регламенту.

Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому
числі «Нового підходу», і Технічних регламентів Митного союзу (станом на 01.01.2020 р.)

Інформаційний
перелік даних
бази:

Функцональні
можливості
системи бази
даних:

інформація з офіційних каталогів національних (ДСТУ) та чинних в Україні міждержавних (ГОСТ) стандартів;
позначення технічного регламенту;
назва українська технічного регламенту;
назва російська технічного регламенту;
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 УкраїниОфіційні консолідовані тексти англійською мовою та неофіційні переклади на російську мову
директив Європейського парламенту (EN), заснованих на принципах Нового та Глобального підходів та пов’язаних з
Технічними Регламентами України;
 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 якої подача митної декларації супроводжується поданням документа про
оцінку (підтвердження) відповідності вимогам технічного регламенту Митного союзу та переліки стандартів до
Технічних регламентів Митного союзу, що пов’язані з Технічними Регламентами України

















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

Скріншот 1. Перелік змін внесених в базу даних та текст нормативно-правового документа

Скріншот 2. Переліки бібліографічних описів стандартів

Скріншот 3. Перелік текстів нормативно-правових документів стосовно Технічного
регламенту

Скріншот 4. Тексти Директив Європейського парламенту, в тому числі, заснованих на
принципах Нового та Глобального підходів

Скріншот 5. Перелік Органів оцінки Технічного Регламенту України

Скріншот 6. Тексти Технічних регламентів Митного союзу, що пов’язані з Технічними
Регламентами України

