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Сайт УЦСБ
https://uscc.ua/

Містить окремий розділ для проектувальників де розміщено багато сервісів.

https://uscc.ua/


ІДЕЯ СЕРВІСУ:

Створити платформу для розміщення інформації про 
організації та фізичних осіб, що спеціалізуються на 
проектуванні металевих конструкцій або пов’язаних 
з цим послуг (обстеження, розрахунок вогнезахисту 
тощо).

МЕТА:

Каталог 
проектувальників 
металоконструкцій
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Збільшення кількості замовлень для зареєстрованих 
інженерів-проектувальників та проектних організацій.2

Підвищення якості виконання проектів в металевих 
конструкціях внаслідок розробки 
висококваліфікованими спеціалістами.

Полегшення пошуку інформації про інженерів, що 
спеціалізуються на металевих конструкціях.

Новий сервіс УЦСБ
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НАШИ 
КЛИЕНТЫ

Цільова
аудиторія 
сервісу

• Замовники, які шукають проектувальника на свій 
проект.

• Генпроектувальники, що шукають виконавця з 
сертифікатом для виконання певного розділу, 
наприклад - «КМ».

• Проектувальники, які шукають інженерів для 
залучення до сумісної роботи над проектом.

• Заводи металоконструкцій, що бажають залучити 
сторонніх проектувальників до виконання 
деталювальних креслень металевих конструкцій 
(розділ «КМД»).

• Тощо



Головна сторінка каталогу



Анкета для реєстрації



ЕФЕКТИВНИЙ 
РОЗКРІЙ ЛИСТА

АКТУАЛЬНІ 
СОРТАМЕНТИ
МЕТАЛОПРОКАТУ

КОНСУЛЬТАЦІЇ
Від учасників УЦСБ
Від інженерного центру УЦСБ

БІБЛІОТЕКА
НОРМАТИВНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ

ІНШІ СЕРВІСИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ

Сервіси для проектувальників надаються для підтримки галузі та покращення якості металобудівництва в 
Україні

ІНДЕКС УЦСБ



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


Демонстрація бібліотеки нормативної документації



Сервіс по ефективному розкрою листа

В меню сайту: МЕНЮ – ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА  - ЕФЕКТИВНИЙ РОЗКРІЙ ЛИСТА

https://uscc.ua/page/cutting

На сторінці сортаменту металлопрокату

АБО

https://uscc.ua/page/cutting


Ефективний розкрій листа

Необхідне значення можна вибрати з таблиці або розрахувати 
значення відходу для ширини заданої користувачем

Сервіс створено для визначення ефективної ширини смуги на які ріжеться сталевий лист без відходів.



Індекс УЦСБ

Індекс показує поточний 
рівень цін на складський 
сортамент металопрокату і 
динаміку цін на окремі 
позиції.

На сайті УЦСБ: ЗАМОВНИКАМ – ІНДЕКС УЦСБ
https://uscc.ua/indeks-utssb

Можливо сформувати 
індекс для свого проекту 
або завантажити актуальні 
прайс-листи на 
металопрокат.

https://uscc.ua/indeks-utssb


КОНТАКТИ

+38(096) 491-27-75 avdovkin@uscc.ua

ВДОВКІН ОЛЕКСАНДР

Інженер-проектувальник

https://uscc.ua/kontaktu

ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ НА САЙТІ УЦСБ

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



ЗАПРОШУЄМО ДО 
СПІВПРАЦІ

Реєструйтесь у каталозі проектувальників

Підписуйтесь на розсилку УЦСБ

Відправляйте ваші пропозиції

Користуйтесь сервісами УЦСБ ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ

Наступний в розробці:

Сервіс по формуванню специфікацій.

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

