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ПРОЕКТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ 
КОМЕРЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ 

ВИРОБНИЦТВО 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ 
І ЗВАРНОЇ ДВОТАВРОВОЇ БАЛКИ 

БУДІВНИЦТВО 
ШВИДКОМОНТОВАНИХ 
КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ 

ВИРОБНИЦТВО 
ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ 

ВИРОБНИЦТВО ПОКРІВЕЛЬНИХ 
І ФАСАДНИХ СИСТЕМ 

ПРОЕКТУВАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ 
І МОНТАЖ ЛЕГКИХ СТАЛЕВИХ 
ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ 

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ: 

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ: 
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Термастіл це: 

більше 200 реалізованих
проектів по всьому світу

надійні 
партнери

точна доставка 
продукції 
по всьому світу

інженерно-будівельна компанія нового 
покоління з великим досвідом роботи 
на ринку будівництва та проектування 
 

один з лідерів українського 
ринку по виробництву
покрівельних і фасадних 
матеріалів 

сучасне виробниче 
обладнання 

організація виробництва 
за найвищими
стандартами

масштабні виробничі 
площі понад 10 000 кв. м 

постійне розширення послуг і 
асортименту продукції, 
відповідно до вимог і 
розвитку вітчизняного та 
світового ринку 

типові та індивідуальні 
рішення в області 
комерційного будівництва 

висока якість сировини від 
світових виробників 

представництва по всій 
території України

у штаті більше 170 
професіоналів у галузі 
будівництва, дизайну 
і проектування

ПРО КОМПАНІЮ 
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Придбано нове обладнання для
збільшення продуктивності 
згинальної ділянки.
Оновлено парк вантажного 
автотранспорту компанії.

Успішно пройдено аудит системи менджменту якості на відповідність вимогам 
міжнародного стандарту ISO 9001:2015. З метою запланованого збільшення обсягів 
виробництва покрівельно-фасадних матеріалів, збудовано додатковий цех, що дозволив 
оптимізувати зону завантаження. Поповнено парк власного вантажного автотранспорту 
сучасними автомобілями для доставки клієнтам покрівельно-фасадних матеріалів. 

Успішне постачання будівельних
металевих конструкцій в ЄС.

Успішно пройдено ресертифікаційний аудит та підтверджено 
відповідність  системи менеджменту якості новій версії стандарту ISO 
9001:2015. 
На виробничій базі компанії «Термастіл» створено філію кафедри 
конструкцій з металу, дерева і пластмас Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Компанія «Термастіл» вдало пройшла 
сертифікацію відповідно міжнародному 
стандарту  ISO 9001:2008.

Активна діяльність на внутрішньому ринку 
України.

Вихід компанії «Термастіл»
на вітчизняний і світовий ринки.

Нарощування темпів і обсягів виробництва, 
реалізація будівельних проектів в Україні,
поставка конструкцій в країни далекого 
зарубіжжя.

Збільшена продуктивність цеху і асортимент покрівельно-фасадних 
матеріалів шляхом закупівлі і введення в експлуатацію
нової лінії прокату металочерепиці, додаткової лінії поздовжньо-
поперечного розпуску металу і збільшення потужності ліній прокату 
фасадних профілів.
Оновлено парк зварювального обладнання для
напівавтоматичного зварювання металевих конструкцій.

На виробничому майданчику з виготовлення зварних  
металоконструкцій і зварної двотаврової балки побудований 
і введений в експлуатацію цех антикорозійного
захисту площею 800 кв. м. Придбано обладнання для 
технології безповітряного розпилення ЛФМ.
Розпочато реструктуризацію системи бізнес-процесів 
компанії з впровадженням організуючих схем, статистик і 
всеосяжного планування.

ЗАВЕРШЕНО ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ 
КОМПАНІЙ

200
будівельних
проєктів

ПЛОЩА ПОБУДОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ

400
тис. кв.м.  
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З-D моделювання об’єкта, візуалізація 
і дизайн проекту будівель і споруд 
для цивільного та промислового 
призначення 

Розробка проектів для промислового 
та приватного будівництва 

Виробництво  
металоконструкцій 

Монтаж металоконструкцій 

Виробництво металочерепиці і 
профнастилу, фасадних касет, фальцевої 
покрівлі, металевого сайдинга, фасадних 
і покрівельних ромбів і різних видів 
комплектуючих 

Всі види будівельно-монтажних робіт 

Всі види будівельно-монтажних робіт 
(легких сталевих тонкостінних 
конструкцій) 

Поставка будівельних матеріалів 
для комплектації об’єкта 

Основні види діяльності: 
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ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ 

РЕСУРСИ

ЗВАРНІ ДВОТАВРОВІ БАЛКИ 

до

4000
метрів в місяць 

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ 
РІЗНОЇ СКЛАДНОСТІ 

до

400
тонн на місяць

ЛЕГКІ СТАЛЕВІ 
ТОНКОСТІННІ КОНСТРУКЦІЇ

КОНСТРУКЦІЇ З СОРТОВОГО 
МЕТАЛОПРОКАТУ 

до

500
тонн на місяць 

С- І U-ПОДІБНІ ПРОФІЛІ 

до

200
тонн на місяць

ЛЕГКІ СТАЛЕВІ 
ТОНКОСТІННІ КОНСТРУКЦІЇ

до

250
тонн на місяць

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ,
ФАСАДНІ ПАНЕЛІ,

КАСЕТИ, МЕТАЛОСАЙДИНГ,
ФАЛЬЦЕВА ПОКРІВЛЯ

більше

600
тис. кв.м.  на місяць

більше

200
співробітників

більше

100
одиниць

більше

700
представництв

ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА 
ПОКРІВЕЛЬНИХ І ФАСАДНИХ 

МАТЕРІАЛІВ

Х2
виробнича 
потужність 

Важливо відзначити, що 
показники
виробничих потужностей
стрімко ростуть, оскільки
технології виробництва
регулярно удосконалюються,
а технічне обладнання
модернізується.
При необхідності можливе
збільшення виробничих
потужностей мінімум
в 2 рази протягом місяця.

професіонали різних
категорій і напрямків

НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ професійного обладнання (верстатів і машин)
від провідних країн-виробників, серед яких США,
Німеччина, Китай, Польща, Франція, Італія та інші

ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

Z  L
 Ω
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Проектування включає: ПРОЕКТУВАННЯ
І ДИЗАЙН

повний комплект проектної
документації

З-D моделювання об’єкта,
візуалізація і архітектурний дизайн
проекту із застосуванням сучасних
програмних комплексів

проектування металевих
каркасів та огороджувальних 
конструкцій

проектування легких сталевих
тонкостінних конструкцій (ЛСТК)
і комбінованих каркасів

експертну оцінку проекту з метою
істотного скорочення вартості,
шляхом використання більш досконалих
конструктивних і розрахункових схем.

Правила і норми:                    Навантаження:

Сталеві конструкції розробляються відповідно
з Єврокодом-3 “Проектування сталевих конструкцій”.

Каркасні елементи (гарячекатані і складові)
розробляються відповідно до EN 1993-1-1 
“Загальні правила і правила для споруд”,EN 1993-1-11 
“Проектування конструкцій з розтягнутими елементами“

Легкі сталеві тонкостінні конструкції
розробляються відповідно до EN1993-1-1 
“Загальні правила і правила для споруд “, EN 1993-1-3”
Додаткові правила для холодноформованих
елементів і профільованих листів “, EN 1993-1-5
 “Пластинчасті елементи конструкцій”.
Всі з’єднання (шви) розробляються відповідно
з EN 1993-1-8 “Проектування з’єднань”.

Виготовлення каркасних елементів розробляються
відповідно до EN 1090-2 + A1: 2011.  Всі зварювання
проводяться відповідно до ISO 3834: 2005.

Всі співробітники, задіяні в зварюванні,
кваліфіковані і мають відповідні сертифікати.

Всі навантаження розглядаються відповідно
з Єврокод 1. «Навантаження на будівельні конструкції ».

Частина 1-1. Загальні впливи. Щільність 
власна вага і експлуатаційні 
навантаження на будівлі.  

Стандарт поширюється на постійні і тимчасові 
навантаження і впливи, які слід визначати і враховувати 
при проектуванні несучих 
конструкцій будівель і інженерних споруд з урахуванням 
геотехнічних умов.

Частина 1-3.  Загальні впливи.  Снігові
навантаження.  EN 1991-1-3 містить принципи
і положення за розрахунком снігових 
навантажень на конструкції.

Частина 1-4.  Загальні впливи.  Вітрові
навантаження.   Дає вказівки по призначенню
природних вітрових впливів на зовнішні 
поверхні, що розглядаються при проектуванні 
будівель та інженерних споруд.
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ТЕХНОЛОГІЯ ШМБ

Технічні рішення

Швидкомонтовані 
каркасні будівлі це:

1 3
2 4

В якості несучих і самонесучих конструкцій використовуються комбінації
зварних двотаврових балок, будівельного сортаменту гарячекатаних матеріалів, а також легких 
сталевих тонкостінних конструкцій.

В якості огороджувальних конструкцій використовуються готові сендвіч-панелі, фасадні та покрівельні 
матеріали власного виробництва.

Несучі колони, балки перекриття 
виконані із зварних двотаврів з 
застосуванням болтових з’єднань, 
покрівельні та стінові прогони 
виконані з гнутого швелера.

Сільськогосподарські об’єкти

Виробничо-торгівельні приміщення

СТО

Промислові об’єкти

Спортивні 

комплекси

Логістичні та складські 

комплекси

Авіаційні ангари

Адміністративні будівлі 

і розважальні центри

У комбінованому каркасі несучі колони 
виконані із зварного двотавра, а в якості 
покриття використовуються просторові 
ферми з легких сталевих тонкостінних 
конструкцій (ЛСТК). Покрівельні та стінові 
прогони для огороджувальних конструкцій 
виконуються з оцинкованих холоднокатаних
C-, Z-профілів.

Несучі колони, балки перекриття 
виконані з зварних двотаврів, 
покрівельні та стінові прогони 
виготовляються з оцинкованих 
холоднокатаних C-, Z-профілів.

Каркас повністю виконаний з легких 
сталевих тонкостінних конструкцій  (ЛСТК) 
виготовлених з високоякісної оцинкованої 
сталі марки S350GD.
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Логістичні та складські 

комплекси

Авіаційні ангари

Адміністративні будівлі 

і розважальні центри

Різноманіття архітектурних форм, завдяки використанню 
комбінованого каркаса.  Оригінальні планування будівель
і легке втілення проекту.

Відсутність необхідності спорудження масивних фундаментів,
що істотно скорочує витрати на будівництво.

Швидке введення будівлі в експлуатацію і короткі терміни повернення 
інвестицій, завдяки оперативному і простому монтажу.

Проектування і виготовлення конструкцій здійснюється з урахуванням їх 
габаритних розмірів при транспортуванні, що дозволяє значно зменшити 
транспортні витрати.

Паралельна реалізація об’єкта, що істотно знижує терміни його реалізації в 
цілому.

Повторне використання конструкцій будівлі.  Можливість демонтувати і 
перенести будівлю на нове місце.

Стійкість до сейсмічних та інших динамічних навантажень,
завдяки особливостям сталевого каркаса -
до 9-ти балів за шкалою Ріхтера.

Можливість подальшого розширення будівлі.

Відсутність необхідності доопрацьовувати об’єкт,
завдяки максимальній заводській комплектації будівлі.

Висока ремонтопридатність, простота заміни деяких елементів
в разі виникнення механічних пошкоджень.

Переваги технології
швидкомонтованих
каркасних будівель
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ФАСАДНІ І ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

в промисловому будівництві:

ФАСАДНИЙ АБО ПОКРІВЕЛЬНИЙ 
МАТЕРІАЛ (ЗОВНІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ)

ПАРОІЗОЛЯЦІЙНА 
МЕМБРАНА

УТЕПЛЮВАЧ

ТЕРМОПРОКЛАДКА

СУПЕРДИФУЗІЙНА 
МЕМБРАНА

C-, Z-ПРОФІЛЬ 
ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНОГО 
МАТЕРІАЛУ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО 
ОЗДОБЛЕННЯ

Приклади:

СТІНОВІ ПАНЕЛІ НА ОСНОВІ КАСЕТ 
ВІДКРИТОГО І 
ЗАКРИТОГО ТИПУ

СТІНОВІ І ПОКРІВЕЛЬНІ ПАНЕЛІ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОФНАСТИЛУ

ПОКРІВЕЛЬНІ І ФАСАДНІ 
СИСТЕМИ «РОМБИ»
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ФАСАДИ:

ПРОФНАСТИЛ І 
МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

ФАЛЬЦЕВА СИСТЕМА
І ПОКРІВЕЛЬНІ РОМБИ

КАСЕТИ ВІДКРИТОГО І ЗАКРИТОГО 
МОНТАЖУ

Профнастил /
металочерепиця

Обрешетування (прогони)

Контробрешетування

Супердифузійна мембрана (Гідробар’єр)

Кроквяна система

Фальцева картина /покрівельні ромби

Суцільне обрешетування або листи
OSB
Контробрешетування

Супердифузійна мембрана (Гідробар’єр)

Кроквяна система

Касети відкритого або закритого зразка

Вертикальна несуча планка

Горизонтальна несуча планка

Вітробар’єр

Утеплювач

Фасадний кронштейн

ФАСАДНІ І ПОКРІВЕЛЬНІ                           
МАТЕРІАЛИ

ПОКРІВЛІ:



18thermasteel.ua

ФАСАДНІ І ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ВЕРТИКАЛЬНИЙ САЙДИНГ

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ САЙДИНГ

ФАСАДНИЙ ПРОФНАСТИЛ

Вертикальний сайдинг

Горизонтальна несуча планка

Вітробар’єр

Утеплювач

Фасадний кронштейн

Горизонтальний сайдинг

Вертикальна несуча планка

Вітробар’єр

Утеплювач

Фасадний кронштейн

Профнастил

Горизонтальна несуча планка

Вітробар’єр

Утеплювач

Фасадний кронштейн

РОМБИ ФАСАДНІ

Ромби фасадні 

Лист OSB

Горизонтальна несуча планка

Вітробар’єр

Утеплювач

Фасадний кронштейн
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РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

Будівництво автотранспортного
підприємства для вантажних машин
з відкритою автостоянкою.

1296 м2

Україна
 2015

79 тонн

Будівництво стоянки для
сільськогосподарської техніки.

2910 м2

Україна
2014

87 тонн

Завод по виробництву 
металевих виробів.

7000 м2

Україна
 2013

658 тонн

Міжнародний термінал “Д”.

Україна 
2011

358 тонн

Будівництво цеху з виробництва
сухого молока і складу готової
продукції.

4270 м2

Україна
2013-2014

282 тонн

Спортивний комплекс.

1575 м2

Екваторіальна
Гвінея
2014

45 тонн



21 thermasteel.ua

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

Магазин непродовольчих товарів.

Україна 
2013

77 тонн

Склад, адміністративні та
побутові приміщення.

4416 м2

Україна 
2013

150 тонн

Підсобні гсподарства
виробничої зони по відгодівлі кролів.

2800 м2

Україна 
 2011

97 тонн

Реконструкція виробничо-адміністративної 
будівлі для розміщення сушильної
розпилювальної установки.

1620 м2

Україна 
2014

84 тонн

Ділянка упаковки готової продукції виробничого 
корпусу заводу “Техноніколь”.

820 м2

Україна 
 2014

34 тонн

Виробничий комплекс по виготовленню 
поліграфічної продукції.

1647 м2

Україна 
2012

48 тонн
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Блок складів для деревообробного
комплексу.

1080 м2

Україна 
 2014

75 тонн

Будівництво цеху з обслуговування 
технологічного обладнання.

970 м2

Україна 
2015

70 тонн

Складські приміщення з 
адміністративно-побутовими спорудами.

2880 м2

Україна 
 2012

178 тонн

Комплекс виробничих
будівель по обробці каміння.

1400 м2

Україна 
2014-2015

67 тонн

Споруда будівельної бази
гідроелектростанції.

7200 м2

Екваторіальна
Гвінея
2013

350 тонн

Склад для зберігання яблук.

Україна 
2013

180 тонн

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
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Блок складів для деревообробного
комплексу.

Будівництво  складської будівлі.

1300 м2

Україна 
2016

44 тонн

Споруда по виробництву
сільськогосподарської продукції
(цех по вирощуванню грибів).

6216 м2

Україна 
 2012

282 тонн

Реконструкція
виробничої бази.

10224 м2

Україна 
2015-2016

250 тонн

Склад для зберігання запасних
частин бурового обладнання.

1120 м2

Україна 
 2012

56 тонн

Ангар для обслуговування 
гірської техніки.

400 м2

Україна 
 2010

71 тонн

Комплекс дрібного фасування
кондитерських виробів фабрики “Рошен”.

Україна 
2012

93 тонн

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
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Складський комплекс.

1675  м2

Україна 
 2018

84 тонн

Виробничо-складський 
комплекс.

1728  м2

900 м2

Україна 
2020Україна 

2020

142 тонн
39 тонн

Складський комплекс.

3168 м2

Україна 
 2021

227 тонн

Будівництво завода 
пакувального обладнання. 

2178 м2

Україна 
2021

79 тонн

Виробничий комплекс.

11780 м2

Екваторіальна
Гвінея
2021

724 тонн

Реконструкція 
нежитлової будівлі.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
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Складський комплекс. Церква.

70 м2

Україна 
 2019

3 тонн

Адміністративно-побутовий 
корпус.

528 м2

372  м2

Україна 
2021

Україна 
2021

21 тонн
15 тонн

Лабораторія.

180 м2

Україна 
 2020

6 тонн

Складський комплекс. 

2186  м2

Україна 
2019

96 тонн

Завод з виробництва і заморожування 
хлібобулочних виробів.

12500  м2

Україна 
2020

613 тонн

СТО.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
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