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АКТУАЛЬНІ 
СОРТАМЕНТИ
МЕТАЛОПРОКАТУ

КОНСУЛЬТАЦІЇ
Від учасників УЦСБ
Від інженерного центру УЦСБ

БІБЛІОТЕКА
НОРМАТИВНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ

СЕРВІСИ ДЛЯ ПРОЕКТАНТІВ 

ІНДЕКС ВАРТОСТІ
МЕТАЛОПРОКАТУ

КАТАЛОГ
ПРОЄКТУВАЛЬНИКІВ
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

СПЕЦИФІКАЦІЯ 
МЕТАЛОПРОКАТУ
в перспективі

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



КАТАЛОГ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ
Платформа для розміщення інформації про організації та 

фізичних осіб, що спеціалізуються на проектуванні металевих 
конструкцій

Аналітика з 01.06.2021 до 01.12.2021:
Перегляди - 3980



КАРТКА В КАТАЛОЗІ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ



КАТАЛОГ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ



АКТУАЛЬНИЙ СОРТАМЕНТ
Прокат завжди наявний на складах Аналітика з 01.01.2021 до 01.12.2021:

Перегляди - 7105



Ефективний розкрій листа

Сервіс створений для визначення ефективної ширини смуги на які ріжеться сталевий 
лист з мінімальним відходом. Необхідне значення можна вибрати з таблиці



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

Ефективний розкрій листа



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 завантаження в 

форматі PDF

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


БІБЛІОТЕКА НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
В дужках вказана інформація про чинність стандарту та дату скасування



БІБЛІОТЕКА НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



Консультація від учасників УЦСБ

• 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 УЦСБКОНСУЛЬТАЦІЇ



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.

Індекс УЦСБ

https://uscc.ua/indeks-utssb


Специфікація металопрокату (в перспективі)

КРОК 1
внести дані 
по проекту

КРОК 2
сформувати 
специфікацію



КРОК 3 
аналіз доступного металопрокату

Специфікація металопрокату (в перспективі)

Еквівалентна балка (в перспективі)

Сервіс на підтримку ДСТУ Зварна балка



Зворотній
зв'язок

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
КОНТАКТИ


