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Необхідність внесення змін в 
проєктну документацію по 
заміні сортаментів

Збільшення термінів 
виготовлення конструкцій за 
рахунок очікування
заказних позицій або внесення 
змін в проєктну документацію

Збільшення вартості конструкцій 
за рахунок використання 
імпортних профілів або 
збільшення металоємності при 
заміні сортаментів 

Відсутність системної інформації про 
позиції металопрокату, які постійно в 
наявності на складах металотрейдерів, 
як наслідок виникає ряд проблем для 
проєктантів та замовників



Перелік сортаментів:

 ПРОКАТ ЛИСТОВИЙ ГАРЯЧЕКАТАНИЙ ДСТУ 8540:2015

 ДВОТАВРИ СТАЛЕВІ ГАРЯЧЕКАТАНІ ДСТУ 8768:2018

 БАЛКИ ДВОТАВРОВІ ТА ШВЕЛЕРИ СТАЛЕВІ СПЕЦІАЛЬНІ ДСТУ 8807:2018 

 ШВЕЛЕРИ СТАЛЕВІ ГАРЯЧЕКАТАНІ ДСТУ 3436-96

 КУТИКИ СТАЛЕВІ ГАРЯЧЕКАТАНІ РІВНОПОЛИЧНІ ДСТУ 2251-2018

 ТРУБИ СТАЛЕВІ КВАДРАТНІ ГОСТ 8639-82

 ТРУБА КВАДРАТНА HSS EN10219

 ТРУБА ПРЯМОКУТНА RHS EN10219

 ТРУБИ СТАЛЕВІ ПРЯМОКУТНІ ГОСТ 8645-68

 ТРУБИ СТАЛЕВІ ЕЛЕКТРОЗВАРНІ ПРЯМОШОВНІ ГОСТ 10704-91

 ЛИСТИ СТАЛЕВІ З СОЧЕВИЦЕПОДІБНИМ РИФЛЕННЯМ ДСТУ 8783:2018

 СТАЛЬ ЛИСТОВА ПРОСІЧНО-ВИТЯЖНА ТУ У 27.1-00190319-1301-2003

Актуальний сортамент металопрокату



Актуальний сортамент металопрокату
На сайті http://uscc.ua/sortament-metaloprokaty в розділі проектувальникам можна 
ознайомитися з Актуальним сортаментом металопрокату.

http://uscc.ua/sortament-metaloprokaty


Актуальний сортамент металопрокату

Звертаємо увагу, що з 2019 року на складах 
металотрейдерів постійно присутній 
листовий прокат класу міцності С355, а 
прокат класу міцності С345 відсутній

Прокат при товщині до 8 мм включно 
із сталі класу міцності С245 
допускається застосовувати для 1 
групи конструкцій (ДБН В.2.6-198:2014 
табл. Г.1)



Як  отримати  інформацію про позиції 
відсутні у стандартному сортаменті

На сайті http://uscc.ua/sortament-metaloprokaty представлені контакти
провідних металотрейдерів, у яких завжди можна отримати інформацію про
позиції, що не увійшли до сортаменту, терміни та мінімальні обсяги поставки для
замовлення, наявність сертифікатів відповідності міжнародним нормам 

http://uscc.ua/sortament-metaloprokaty


Сортамент зварних двотаврів

Україна Росія Європа

Двотаври сталеві 
гарячекатані з 
ухилом поличок

ДСТУ 8768:2018 ГОСТ 8239-89 EN 10 365:2017:
IPN

Двотаври сталеві 
гарячекатані з 
паралельними 
гранями поличок

ГОСТ Р 57837-2017: 
Типи Б,Ш, К, С…

EN 10365:2017:
IPE
НЕА, НЕB, HD…  

Двотаври зварні ТУ У 01412851.001-
95

ГОСТ Р 58966-2020
ТУ 0925-001-97638531 
(ТУ 24107-036-
00186269-2017)

В Україні відсутні : 
• гарячекатані двотаври з паралельними поличками
• стандарти на зварні балки



Сортамент зварних двотаврів
Проектувальники використовують перерізи, яких немає в наявності в 
Україні, що збільшує терміни і вартість реалізації проекту



Сортамент зварних двотаврів

Створення сортаменту стандартних зварних перерізів – балочних, 
широкополичкових, колонних, що буть враховувати:

- потреби проектувальників

- перерізи будуть складатись з листів, що є в наявності в Україні 
(враховуючи товщину, сталь листів..)

- технологічні можливості ЗМК: обмеження при виготовленні, 
оптимізація розкрою листа



Розрахунок розкрою
Знаючи параметри сталевого листа і витрати на торцювання та різ можемо обрахувати 
ширину залишку при різі листа на однакові полоси.

Відповідно можливо підібрати такі ширини, 
для яких відхід буде мінімальним.



Впровадження в розрахункові програмні 
комплекси ЛІРА-САПР та SCAD

Компанія ЛІРА імплементувала 
Актуальний сортамент металопрокату в 
розрахунковий комплекс

Компанія SCAD планує впровадити 
скорочений сортамент



Технічне завдання на проєктування



Загальні дані Технічне завдання
Вимоги до складу комерційної 

пропозиції та претендента

• Назва та 
місцезнаходження 
об'єкту

• Інформація про 
замовника та 
уповноважених осіб, що 
надають консультації

• Предмет закупівлі: 
проєктування/виготовл
ення/монтаж 
металоконструкцій

• Об’єми робіт, що розглядаються в тендері, або 
посилання на проєктну документацію або її 
частину

• Посилання на нормативні документи за якими 
вести роботи

• Вказівки щодо антикорозійного захисту та 
вогнезахисту

• Додаткові вимоги щодо проєктування, 
виготовлення, доставки і монтажу - вимоги, що 
не оговорені в нормативній документації чи 
проєкті 

• Пропозиції щодо оптимізації

• Анкета про технічні можливості заводів-
виробників металоконструкцій

• Відомості про учасника тендеру

• Перелік реалізованих об'єктів

• Рекомендації замовників

• Перелік сертифікатів та ліцензій

• Гарантійні терміни на матеріали і роботи

• Вказівки щодо формату подання основних 
показників: вартість, терміни, тощо

• Терміни і графіки реалізації об'єкту

• Графіки фінансування

• Терміни подання пропозиції

Технічне завдання на тендер



КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ АРХІТЕКТОРІВ

МЕТА

Допомогти архітектору оцінити 
параметри рішень в сталевому 
каркасі на етапі концептуального 
проєктування

Створити простий та зручний 
інструмент для попередньої оцінки 
габаритів конструктивних рішень в 
сталевому каркасі на етапі 
розробки концепції

ІДЕЯТЕМА



КОМАНДА ІНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРУ УЦСБ 

БОГДАН
КОТВІЦЬКИЙ
Керівник інженерного 
центру УЦСБ

АННА 
ГОНТАРЕНКО
ГІП інженерного 
центру УЦСБ

ТЕТЯНА МАХНО
ГІП інженерного 
центру УЦСБ

ОЛЕКСАНДР
ВДОВКІН
Інженер-конструктор 
ІЦ УЦСБ

АРТЕМ БІЛИК
Науковий консультант

КОСТЯНТИН КАЛАФАТ
Керівник комітету з вогнезахисту, 
технічний експерт з вогнезахисту 
сталевих конструкцій
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Консультація на етапі 
архітектурної концепції

Актуальний сортамент на 
сайті УЦСБ

Консультації по проектним 
рішенням

04 Технічне завдання на 
проєктування

Технічне завдання на тендер


