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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



КОНТАКТИ

+38(097) 987-07-75 bkotvitskyi@uscc.ua

БОГДАН КОТВІЦЬКИЙ

Керівник ІЦ УЦСБ 

https://uscc.ua/kontaktu

ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ НА САЙТІ УЦСБ

https://www.facebook.com/UkrainianSteelConstructionCenter/



АНКЕТА ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
АКТУАЛЬНІ 
СОРТАМЕНТИ
металопрокату

КОНСУЛЬТАЦІЇ
Від учасників УЦСБ
Від інженерного центру УЦСБ

БІБЛІОТЕКА НОРМАТИВНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ
серед учасників УЦСБ

СЕРВІСИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ

Сервіси для проектувальиків надаються для підримки галузі та покращення якості металобудівництва в 
Україні

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ



•Актуальний сортамент 
металопрокату

На сайті uscc.ua в розділі проектувальникам можна завантажити Актуальний сортамент 
металопрокату.

https://uscc.ua/


БІБЛІОТЕКА 
НОРМАТИВНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ

Розділ нормативних документів на сайті УЦСБ 
(https://uscc.ua/filterpages/category/-2) 

Розміщення на сайті всіх актуальних норм що стосуються МК

Сортування по типам 
нормативної літератури Зручне відображення 

Можливість перегляду 
та скачування в 

форматі PDF

https://uscc.ua/filterpages/category/-2


КОНСУЛЬТАЦІї

Консультація від учасників галузі

• заводів-виробників металоконструкцій
• постачальників металопрокату
• постачальників ЛСТК, покрівлі та фасадів
• монтажних компаній
• будівельних компаній
• постачальників антикорозійного захисту
• постачальників вогнезахисних матеріалів
• постачальників програмних комплексів
• постачальників металовиробів і кріплення

Консультація від інженерного центру УЦСБ



НАВЧАЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ

01

03

02

Навчальна програма по Єврокодам
Підготовлена програма, яку ми проводили разом з Гільдією 
проектувальників.
Зараз на паузі через карантинні обмеження

Публікації УЦСБ
https://uscc.ua/filterpages/category/-5

Семінари та вебінари
УЦСБ проводить навчальні відео конференції для 
проектувальників та учасників галузі

04
Відео матеріали
В соціальних мережах та YOUTUBE регулярно поповнюється
база навчальних відео



АНКЕТА 
ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
Для простішого пошуку замовниками проектувальників МК запускаємо проект створення бази даних 
проектувальників та організацій які спеціалізуються на металоконструкціях

Проблематика: 
Велика кількість проектувальників що 
спеціалізуються на бетоні та не проектують 
метал

Створення бази даних
Проектувальників та компаній, шо 
спеціалізуються на металевих конструкціях

В розробці анкета
яку можна заповнити через Google Forms

Зручний пошук проектувальників
- по регіонам
- спеціалізація по типам будівель
- по досвіду проектування



ЗАПРОШУЄМО ДО 
СПІВПРАЦІ
Підписуйтесь на розстилку УЦСБ

Чекаємо ваш пропозиції

Обговорення ваших запитань

Вирішення проблематик з якими ви стикаєтесь

ПЕРЕЙТИ ДО ФОРМИ

+38(097) 987-07-75

bkotvitskyi@uscc.ua

БОГДАН
КОТВІЦЬКИЙ

Керівник ІЦ УЦСБ 

www.uscc.ua

https://forms.gle/fNXJvckRqQLdwYC26
https://forms.gle/fNXJvckRqQLdwYC26

