
Додаток № 1 до Протоколу Загальних зборів учасників Асоціації  

«Український центр сталевого будівництва» № 3 від 05 березня 2019 

 

Політика 

в області вступних та членських внесків 

 

Розміри вступних та членських внесків для членів Асоціації розраховуються у відповідності до категорії організації та формули розрахунку по 

кожній категорії. При цьому щорічні членські внески учасників Асоціації не можуть бути меншими ніж мінімальний поріг суми по кожній окремій 

категорії. 

 

Члени Асоціації 

Категорія організації Вступний (разовий 

внесок), грн 

Щорічний членський внесок, грн Мінімальний 

щорічний членський 

внесок, грн 

А. Виробники металоконструкцій  12 000  (14,4) за кожну відвантажену тону 

металоконструкцій** 

 (21 600 ) 

B. Виробники покрівельних та огороджувальних  

конструкцій, ЛСТК і фасадних систем та 

сталевих елементів 

6 000   (2,1) за кожну перероблену тонну 

прокату 

(12 000) 

С1. Дистриб’ютори сталевого прокату та  керуючі 

компанії 

12 000  (0,7) за кожну відвантажену тону 

прокату 

(36 000) 

С2. Виробники сталевого прокату та керуючі 

компанії 

24 000 (21,6) за кожну відвантажену тону 

конструкційного прокату*** 

(4,0) за кожну відвантажену тону 

прокату з покриттям*** 

75 000 

D. Проектні, проектно-конструкторські  и 

проектно-технологічні  організації 

В залежності від чисельності персоналу  (9 000) 

E. Організації, які здійснюють монтаж сталевих  

конструкцій 

12 000 (12 000) (12 000) 

Розміри членських внесків в залежності від чисельності персоналу організації 

 
 

До 10 2 400  (9 000)  (9 000) 

11-50 6 000  (9 000)  (9 000) 

Більше  50 6 000  (15 000)  (15 000) 
* Всі вищевказані категорії повинні мати власне виробництво (виробничі підрозділи, цехи, СМЦ) або офіси (для категорії D ) на території України. 

** З розрахунку виключаються конструкції резервуарів та конструкції для ліній електропередач. 

***Відвантаженого на адресу споживачів будівельного сектора / металоторговельних компаній в Україні. Конструкційний прокат - г / к лист , фасонний (балка , швелер , куточок ) 

прокат і труби будівельного призначення (круглі малого та середнього діаметру та профільні ) . Прокат з покриттям - оцинкований і з полімерним покриттям рулонний прокат. 

 

 



 

 

Асоційовані члени Асоціації 

 

Категорія організації Вступний (разовий 

внесок), грн 

Щорічний членський внесок, грн Мінімальний 

щорічний членський 

внесок, грн 

F - організації, що надають послуги і поставки 

матеріалів для компаній-членів асоціації 

(комп'ютерне забезпечення і системи, виробниче 

обладнання, вогнезахисні матеріали і рішення, 

кріплення для металоконструкцій, цинкування, 

інше); 

12 000 (15 000) (15 000) 

G - генеральні підрядники, будівельні компанії 

без виробництва металоконструкцій, 

консалтингові компанії з управління проектами, 

кошторисами / витратами і пр.; 

12 000 (12 000)  (12 000) 

I – архітектори; 

 

В залежності від чисельності персоналу (9 000) 

H - галузеві ВНЗ і академії (викладачі кафедр); 

 

Допускаються до інформаційних  ресурсів Асоціації та участі в зборах за рішенням 

Виконавчого директора  

Розміри партнерських внесків в залежності від чисельності персоналу організації 

 
 

До 10 2 400  (9 000)  (9 000) 

11-50 6 000  (9 000)  (9 000) 

Більше  50 6 000  (15 000)  (15 000) 
 

У разі, якщо діяльність організації – члена асоціації  відповідає 2 (двом) та більше категоріям, членські внески розраховуються по категорії з найбільшим об’ємом реалізації 

продукції. 

Розмір щорічних членських внесків  не може перевищувати екв. 600 000 гривень на дату нарахування. У разі, якщо розмір щорічних членських внесків перевищує цей розмір, 

член асоціації має право вносити суму понад встановлену в якості добровільного внеску або цільової програми фінансування. Розміри, умови і терміни оплати таких надходжень 

можуть встановлюватися за угодою (індивідуально) між УЦСС і членом Асоціації. 
 

 

 

Виконавчий директор     Колісник В.А. 


