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ПРО НАС /  
О НАС

RESOURCEGROUP — це багатопрофільний 
трейдер в енергетичному та промисловому сек-
торі української економіки.

RESOURCEGROUP — компанія, яка об’єднала 
багаторічний досвід висококваліфікованих фа-
хівців і сьогодні успішно використовує міжна-
родні практики здійснення різноманітних трей-
дингових операцій. Команда RESOURCEGROUP 
успішно реалізує проекти на енергетичному рин-
ку, ринку природного газу, вугільної, металургій-
ної та промислової продукції. Ми забезпечуємо 
професійне співробітництво та якісне надання 
послуг для локальних і зарубіжних партнерів.

Ми точно знаємо та розуміємо потреби наших 
клієнтів. Це сервіс та якість. Тому сервісний су-
провід проектів є одним із основних наших 
пріоритетів у бізнесі. А система управління якіс-
тю RESOURCEGROUP сертифікована відповідно 
до міжнародного стандарту ISO 9001: 2015.

Наша ціль – бути серед ТОП-5 
трейдерів України.

RESOURCEGROUP — это многопрофильный 
трейдер в энергетическом и промышленном сек-
торе украинской экономики.

RESOURCEGROUP — компания, которая объе-
динила многолетний опыт высококвалифициро-
ванных специалистов и сегодня успешно исполь-
зует международные практики осуществления 
различных трейдинговых операций. Команда 
RESOURCEGROUP успешно реализует проек-
ты на энергетическом рынке, рынке природного 
газа, угольной, металлургической и промыш-
ленной продукции. Мы обеспечиваем профес-
сиональное сотрудничество и качественное пре-
доставление услуг для локальных и зарубежных 
партнеров.

Мы точно знаем и понимаем потребности наших 
клиентов. Это сервис и качество. Поэтому сервис-
ное сопровождение проектов является одним из 
наших главных приоритетов в бизнесе. А система 
управления качеством RESOURCEGROUP сер-
тифицирована в соответствии с международным 
стандартом ISO 9001:2015.

Наша цель - войти в ТОП-5 
трейдеров Украины.
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Здійснення 
ліцензованої діяль-
ності в рамках 
законодавчого поля. /

Осуществление 
лицензированной 
деятельности в рамках 
законодательного 
поля.

RESOURCEGROUP співпрацює з підприємствами різних 
галузей промисловості України та іноземними компаніями. 
Ми гарантуємо виконання зобов’язань в обумовлені терміни, 
поважаємо інтереси партнерів, клієнтів і суспільства в цілому 
і будуємо відносини на принципах порядності, відповідаль-
ності, відкритості та взаємної довіри.

RESOURCEGROUP сотрудничает с предприятиями различ-
ных отраслей промышленности Украины и иностранными 
компаниями. Мы гарантируем выполнение обязательств в 
оговоренные сроки, уважаем интересы партнеров, клиентов 
и общества в целом и строим отношения, основываясь на 
принципах порядочности, ответственности, открытости и 
взаимного доверия.

Побудова довго-
строкових і довірчих 
відносин 
з партнерами 
компанії. /

Построение долго-
срочных и довери-
тельных отношений 
с партнерами 
компании.

Використання 
новітніх технологій 
для підвищення 
ефективності, а 
також удосконален-
ня процесів і методів 
ведення бізнесу. /

Применение новых 
технологий для 
повышения 
эффективности, а 
также усовершен-
ствование процессов 
и методов ведения 
бизнеса

Концепція 
сталого розвитку, 
яка інтегрована 
в бізнес-стратегію 
компанії та врахо-
вується при плану-
ванні та реалізації 
проектів. /

Концепция устойчи-
вого развития, 
которая  интегриро-
вана в бизнес-
стратегию компании 
и учитывается 
при планировании 
и реализации 
проектов

Створення конку-
рентних, адаптова-
них і максимально 
орієнтованих на 
клієнта пропозицій 
шляхом різних умов 
оплати і варіантів 
поставок ресурсів. /

Создание конкурент-
ных, адаптирован-
ных и максимально 
ориентированных на 
клиента предложе-
ний путем различных 
условий оплаты и 
вариантов поставок 
ресурсов.

КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ  /  КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
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ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ / 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Постачання електроенергії є одним з головних 
напрямків діяльності RESOURCEGROUP.

Фахівцями нашої компанії формуються найбільш 
вигідні умови купівлі та забезпечення безперебій-
ного постачання електричної енергії нашим клієн-
там слідуючи змінам на ринку енергоресурсів.

Поставка электроэнергии является од-
ним из главных направлений деятельности 
RESOURCEGROUP.

Специалистами нашей компании формируются 
наиболее выгодные условия покупки и обеспе-
чивается бесперебойная поставка электриче-
ской энергии нашим клиентам следуя измене-
ниям на рынке энергоресурсов.

ПРИНЦИПИ ПАРТНЕРСТВА RESOURCEGROUP / 
ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА RESOURCEGROUP

Наша компанія гарантує:

• 100% заведення лімітів на 1-е число місяця споживання;

• безперервну і безперебійну поставку електричної енергії 
протягом усього терміну співробітництва;

• своєчасну реєстрацію податкових накладних.

Наша компания гарантирует:

• 100% заведение лимитов на 1-е число месяца потребле-
ния;

• беспрерывную и бесперебойную поставку электрической 
энергии на протяжении всего срока сотрудничества;

• своевременную регистрацию налоговых накладных.

1. Надійність  /  Надежность
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Кваліфікований консалтинг компанії  надає: 

• консультації з питань поставки електричної енергії;

• повний спектр послуг зі зміни постачальника електрич-
ної енергії, а також з питань, які пов’язані з оператором 
системи розподілу (ОСР), оператором системи передачі 
(ОСП) і Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг 
(НКРЕКП) та ін.

Досвід роботи в енергетичному секторі, дозволяє відкрито і 
прозоро формувати ціну. Фактична ціна ( Ц факт ) електричної 
енергії розраховується за формулою:

де В факт = фактична вартість придбання Постачальником об-
сягів електричної енергії для споживача, яка визначається як 
сума добових погодинних обсягів споживання електричної 
енергії споживачем і фактичної ціни за кожну годину і кожну 
добу розрахункового періоду;

W факт - фактичний обсяг споживання електричної енергії Спо-
живачем в розрахунковому періоді;

Т НЕК - тариф ДП «НЕК« Укренерго» за надані послуги пере-
дачі електричної енергії;

П пост - коефіцієнт прибутковості постачальника (варіюється в 
залежності від групи споживача та умов оплати)

Авторитетність і стабільність компанії на ринку дає мож-
ливість пропонувати гнучкі умови оплати ресурсу і пропонує 
наступні варіанти оплати:

• 100% передоплата (з таким варіантом оплати спожива-
чеві пропонується найнижчий коефіцієнт прибутковості 
постачальника і максимальна економія коштів);

• подекадна оплата (варіант, який дозволить споживачеві 
познайомитися з постачальником і побудувати довірчі і 
стабільні відносини);

• оплата за фактом поставки (дозволяє споживачу оплати-
ти фактичну вартість електричної енергії після виставлен-
ня рахунків і актів купівлі-продажу електричної енергії);

• оплата з відтермінуванням платежу (обговорюється в ін-
дивідуальному порядку і дозволяє споживачу оплатити 
фактичну вартість електричної енергії після виставлення 
рахунків та актів купівлі-продажу електричної енергії з 
обумовленим кінцевим терміном оплати).

Квалифицированный консалтинг компании предоставляет: 

• консультации по вопросам поставки электрической энер-
гии;

• полный спектр услуг по изменению поставщика электри-
ческой энергии, а также по вопросам, которые связаны 
с оператором системы распределения (ОСР), оператором 
системы передачи (ОСП) и Национальной комиссией, 
осуществляющей государственное регулирование в сфе-
рах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и др.

Опыт работы в энергетическом секторе, позволяет открыто 
и прозрачно формировать цену. Фактическая цена ( Ц факт ) 
электрической энергии рассчитывается по формуле: 

где В факт = фактическая стоимость покупки Поставщиком 
объемов электрической энергии для Потребителя, которая 
определяется как сумма суточных почасовых объемов по-
требления электрической энергии потребителем и фактиче-
ской цены за каждый час и каждые сутки расчетного пери-
ода;

W факт – фактический объем потребления электрической 
энергии Потребителем в расчетном периоде;

Т НЭК –  тариф ГП «НЭК «Укрэнерго» за предоставленные услу-
ги передачи электрической энергии;

П пост – коэффициент прибыльности поставщика (варьируется 
в зависимости от группы потребителя и условий оплаты)

Положение, авторитетность и стабильность компании на 
рынке дает возможность быть гибкими в условиях оплаты 
поставляемого ресурса и предлагает следующие варианты 
оплаты:

• 100% предоплата (с таким вариантом оплаты потреби-
телю предлагается наиболее низкий коэффициент при-
быльности поставщика и максимальная экономия де-
нежных средств);

• подекадная оплата (вариант, который позволит потреби-
телю познакомиться с поставщиком и выстроить довери-
тельные и стабильные отношения);

• оплата по факту поставки (позволяет потребителю опла-
тить фактическую стоимость электрической энергии по-
сле выставления счетов и актов купли-продажи электри-
ческой энергии);

• оплата с отсрочкой платежа (обсуждается в индивиду-
альном порядке и позволяет потребителю оплатить фак-
тическую стоимость электрической энергии после вы-
ставления счетов и актов купли-продажи электрической 
энергии с оговоренным конечным сроком оплаты).

2. Підтримка / Поддержка

3. Відкритість і прозорість  /  Открытость и прозрачность

4. Гнучкість /  Гибкость

         Вфакт
         Ц факт =                     •   П пост    +    Т нек
         W факт

         Вфакт
         Ц факт =                     •   П пост    +    Т нэк
         W факт
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Юридичний відділ компанії займається супроводом і право-
вим регулюванням договірних відносин з клієнтом. Пред-
ставники юридичного відділу, за попереднім запитом пра-
цівників центрального офісу або регіональних менеджерів, 
надають вичерпну консультацію / роз’яснення з питань, що 
виникли в процесі договірних відносин.

Компанія стабільна у своїх відносинах з клієнтами і постійно 
піклується про них. Ми зацікавлені в довгостроковій роботі 
з контрагентами, тому постійно інформуємо клієнтів про ак-
туальні новини, вирішуємо їх проблеми, розглядаємо скарги 
та відгуки. RESOURCEGROUP проводить навчання аудиторії 
потенційних клієнтів і дає відповіді на їхні запитання.

Юридический отдел компании занимается сопровождени-
ем и правовым регулированием договорных отношений с 
клиентом. Представители юридического отдела, по пред-
варительному запросу работников центрального офиса или 
региональных менеджеров, предоставляют исчерпывающую 
консультацию / разъяснения по вопросам, возникшим в про-
цессе договорных отношений.

Компания стабильна в своих отношениях с клиентами и 
постоянно заботится о них. Мы заинтересованы в дол-
госрочной работе с контрагентами, поэтому мы посто-
янно информируем клиентов об актуальных новостях, 
решаем их проблемы, рассматриваем жалобы и отзывы. 
RESOURCEGROUP проводит обучение аудитории потенци-
альных клиентов и дает ответы на их вопросы. 

6. Стабільність  /  Стабильность

УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ RESOURCEGROUP / 
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ RESOURCEGROUP

Постачання електричної
енергії споживачу 

здійснюється, якщо: /
Поставка электрической 
энергии потребителю 
осуществляется, если:споживач є стороною діючих 

договорів:

• про постачання електрое-
нергії споживачу;

• про надання послуг комер-
ційного обліку електричної 
енергії, крім випадків, коли 
роль постачальника послуг 
комерційного обліку вико-
нує оператор системи, до 
мереж якого приєднаний 
цей споживач. //

потребитель является сторо-
ной действующих договоров:

• о поставке электроэнергии 
потребителю;

• о предоставлении услуг 
коммерческого учета 
электрической энергии, 
кроме случаев, когда роль 
поставщика услуг коммер-
ческого учета выполняет 
оператор системы, к сетям 
которого присоединен этот 
потребитель.

об’єкт споживача підключений 
до мереж оператора системи 
у встановленому законодав-
ством порядку; //

объект потребителя под-
ключен к сетям оператора 
системы в установленном 
законодательством порядке;

відсутня прострочена забор-
гованість за договорами по-
стачання електроенергії або 
про надання послуг системи 
розподілу / передачі; //

отсутствует просроченная за-
долженность по договорам 
поставки электроэнергии 
или о предоставлении услуг 
системы распределения / 
передачи;

по всіх точках комерційного 
обліку на об’єкті (об’єктах) 
споживача, за якими здій-
снюється поставка елек-
тричної енергії, укладено 
договір з постачальником 
послуг комерційного обліку 
про надання послуг комер-
ційного обліку електричної 
енергії;  //

по всем точкам коммер-
ческого учета на объекте 
(объектах) потребителя, по 
которым осуществляется 
поставка электрической 
энергии, заключен договор 
с поставщиком услуг ком-
мерческого учета о предо-
ставлении услуг коммерче-
ского учета электрической 
энергии;

відсутній факт припинення / призупи-
нення постачання електричної енергії 
або надання послуг з розподілу (пе-
редачі) електричної енергії у випад-
ках, передбачених законодавством у 
сфері енергетики; //

отсутствует факт прекращения / 
приостановления поставки электри-
ческой энергии или оказания услуг по 
распределению (передаче) электри-
ческой энергии в случаях, предусмо-
тренных законодательством в сфере 
энергетики;

5. Юридичний супровід / Юридическое сопровождение
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УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАВКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
СПОЖИВАЧАМ /  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВОСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Електрична енергія споживачеві, який не допускає пору-
шень своїх договірних зобов’язань перед ОСП та / або ОСР 
і енергопостачальником поставляється безперервно, крім 
випадків, передбачених умовами договорів, укладених спо-
живачами з енергопостачальником та оператором системи, 
і нормативно-правовими актами, в тому числі Правилами 
роздрібного ринку електричної енергії (далі ПРРЕЕ).

Электрическая энергия потребителю, который не допускает 
нарушений своих договорных обязательств перед ОСП и / 
или ОСР и электропоставщиком поставляется непрерывно, 
кроме случаев, предусмотренных условиями договоров, 
заключенных потребителями с электропоставщиком и опе-
ратором системы, и нормативно-правовыми актами, в том 
числе Правилами розничного рынка электрической энергии 
(далее ПРРЭЭ).

Припинення повної або часткової поставки електричної 
енергії споживачу може здійснюватися:

оператором системи за умови попередження спо-
живача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня від-
ключення в разі порушення умов ПРРЕЕ; 

енергопостачальником за умови попередження спо-
живача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня від-
ключення в разі:

• заборгованості по оплаті за спожиту елек-
тричну енергію відповідно до умов договору 
з електропостачальником;

• недопущення уповноважених представників 
електропостачальника до розрахункових за-
собів комерційного обліку електричної енер-
гії, розташованих на території споживача.

01

02

Попередження про повне або часткове припинен-
ня постачання (розподілу або передачі) електричної 
енергії оформлюється згідно ПРРЕЕ.

Припинення електроживлення електроустатку-
вання споживача здійснюється оператором си-
стеми в порядку, визначеному Кодексом системи 
передачі і Кодексом системи розподілу.

Відновлення постачання електричної енергії 
Споживачу буде здійснюватися за умови повно-
го розрахунку споживача за електричну енергію 
за Договором або складання Сторонами графіка 
погашення заборгованості на умовах догово-
ру та відшкодування витрат Постачальника на 
припинення і відновлення поставок електричної 
енергії.

Відновлення постачання електричної енергії здійснюєть-
ся оператором системи в порядку, визначеному Кодек-
сом системи передачі і Кодексом системи розподiлу.

Прекращение полной или частичной поставки электриче-
ской энергии потребителю может осуществляться:

оператором системы (при условии предупреждения потре-
бителя не позднее чем за 5 рабочих дней до дня отключе-
ния) в случае нарушения ПРРЭЭ;

электропоставщиком (при условии предупреждения потре-
бителя не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключе-
ния) в случаях:

• задолженности по оплате за потребленную электри-
ческую энергию в соответствии с условиями догово-
ра с электропоставщиком;

• недопущение уполномоченных представителей 
электропоставщика к расчетным средствам коммер-
ческого учета электрической энергии, расположен-
ных на территории потребителя.

Предупреждение о полном или частичном прекращении 
снабжения (распределения или передачи) электрической 
энергии оформляется согласно ПРРЭЭ.

Прекращение электропитания электроустановок 
потребителя осуществляется оператором систе-
мы в порядке, определенном Кодексом системы 
передачи и Кодексом системы распределения.

Возобновление поставки электрической энергии 
Потребителю будет осуществляться при условии 
полного расчета потребителя за электрическую 
энергию по настоящему Договору или состав-
ления Сторонами графика погашения задол-
женности на условиях договора и возмещения 
расходов Поставщика на прекращение и возоб-
новление поставок электрической энергии.

Возобновление поставки электрической энергии осу-
ществляется оператором системы в порядке, опреде-
ленном Кодексом системы передачи и Кодексом систе-
мы распределения.
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В умовах нового ринку електроенергії споживач має право 
на зміну електропостачальника шляхом укладення нового 
договору про постачання електричної енергії споживачу з 
новим енергопостачальником (п. 2 ч. 1 ст. 58, ст. 59 Закону 
України № 2019 VIII від 13.04.2017 «Про ринок електричної 
енергії»).

Висококваліфіковані співробітники RESOURCEGROUP 
забезпечать професійні консалтингові послуги в повному об-
сязі, а також нададуть шаблони всіх необхідних документів, 
для зміни постачальника електричної енергії.

Процес зміни електропостачальника та інформаційний обмін 
документами при такій зміні відбувається на безоплатній ос-
нові, а сам процес буде завершений в строк, що не переви-
щує 21 календарний день з дня повідомлення споживачем 
нашої компанії про наміри змінити попереднього електропо-
стачальника.

В условиях нового рынка электроэнергии потребитель имеет 
право на смену электропоставщика путем заключения ново-
го договора о поставке электрической энергии потребителю 
с новым электропоставщиком (п. 2  ч. 1 ст. 58, ст. 59 Закона 
Украины № 2019-VIII от 13.04.2017 «О рынке электрической 
энергии»).

Высококвалифицированные сотрудники RESOURCEGROUP 
окажут профессиональные консалтинговые услуги в полном 
объеме, а также предоставят шаблоны всех необходимых 
документов, необходимых для смены поставщика электри-
ческой энергии.

Процесс изменения электропоставщика и информационный 
обмен документами при таком изменении происходит на 
безвозмездной основе, а сам процесс будет завершен в срок, 
не превышающий 21 календарный день со дня уведомления 
потребителем нашей компании о намерениях изменить пре-
дыдущего электропоставщика.

ПРОЦЕС ЗМІНИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИКА / 
ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИКА

RESOURCEGROUP 
ГАРАНТУЄ НАСТУПНЕ:  

//

RESOURCEGROUP 
ГАРАНТИРУЕТ 
СЛЕДУЮЩЕЕ:

процес зміни 
електропостачальника 
відбувається в рамках 

законодавчого поля і відповідно 
до умов ведення ліцензованої 

діяльності;  //

процесс изменения 
электропоставщика происходит 
в рамках законодательного поля 
и согласно условиям ведения 

лицензированной 
деятельности;

інформаційний 
обмін документами 

відбувається згідно встанов-
лених правил і без порушення 

термінів їх підготовки і передачі; //

информационный обмен документами 
происходит согласно установленных 
правил и без нарушения сроков

 их подготовки и передачи;

в обов’язковому 
порядку, за попереднім 

запитом, повідомляти споживача 
про етапи виконання процесу зміни 

постачальника //

в обязательном порядке, 
по предварительному запросу, 

уведомлять потребителя об этапах 
выполнения процесса смены 

поставщика
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ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ / 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

Перелік нормативних документів, що регулюють
відносини між енергопостачальником і спожива-
чами на ринку електроенергії:

Закон України «Про ринок електричної енергії»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон України «Про захист прав споживачів»

Закон України «Про особливості доступу до інформації в 
сфері постачання електричної енергії, природного газу, 
теплопостачання, централізованого постачання гарячої 
води, централізованого водопостачання і водовідведен-
ня» 

Закон України «Про національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики і комуналь-
них послуг» 

Наказ від 09.01.98 № 4 «Про затвердження Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
(ДНАОП 0.00-1.21-98)» Наказ від 25.07.2006 № 258 «Про 
затвердження Правил технічної експлуатації електроу-
становок споживачів»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про за-
твердження Правил ринку»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 «Про за-
твердження Правил ринку» на добу вперед та «всередині 
добового ринку»

Постанова НКРЕКП У від 14.03.2018 № 309 «Про за-
твердження Кодексу системи передачі»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 «Про за-
твердження Кодексу систем розподілу»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 «Про за-
твердження Кодексу комерційного обліку електричної 
енергії»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про за-
твердження Правил роздрібного ринку електричної 
енергії»

Постанова НКРЕКП від 23.04.2012 № 498 «Про за-
твердження Порядку застосування тарифів на електро-
енергію»

Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 «Про за-
твердження Ліцензійних умов провадження господарсь-
кої діяльності з постачання електричної енергії спожива-
чеві»

Перечень нормативных документов, регулирующих 
отношения между электропоставщиком и потребите-
лями на рынке электроэнергии:

Закон Украины «О рынке электрической энергии»;

Закон Украины «О лицензировании видов хозяйствен-
ной деятельности»;

Закон Украины «Об обращении граждан»;

Закон Украины «О доступе к публичной информации»

Закон Украины «О защите персональных данных»

Закон Украины «О защите прав потребителей»

Закон Украины «Об особенностях доступа к информации 
в сфере поставки электрической энергии, природного 
газа, теплоснабжения, централизованного снабжения 
горячей воды, централизованного водоснабжения и во-
доотведения»

Закон Украины «О национальной комиссии, осуществля-
ющей государственное регулирование в сферах энерге-
тики и коммунальных услуг»

Приказ от 09.01.98 № 4 «Об утверждении Правил безо-
пасной эксплуатации электроустановок потребителей 
(НПАОП 0.00-1.21-98)»

Приказ от 25.07.2006 № 258 «Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей»

Постановление НКРЭКУ от 14.03.2018 № 307 «Об утверж-
дении Правил рынка»

Постановление НКРЭКУ от 14.03.2018 № 308 «Об утверж-
дении Правил рынка «на сутки вперед» и внутрисуточно-
го рынка»

Постановление НКРЭКУ У от 14.03.2018 № 309 «Об 
утверждении Кодекса системы передачи»

Постановление НКРЭКУ от 14.03.2018 № 310 «Об утверж-
дении Кодекса систем распределения»

Постановление НКРЭКУ от 14.03.2018 № 311 «Об утверж-
дении Кодекса коммерческого учета электрической 
энергии»

Постановление НКРЭКУ от 14.03.2018 № 312 «Об утверж-
дении Правил розничного рынка электрической энер-
гии»

Постановление НКРЭКУ от 23.04.2012 № 498 «Об утверж-
дении Порядка применения тарифов на электроэнергию»

Постановление НКРЭКУ от 27.12.2017 № 1469 «Об 
утверждении Лицензионных условий осуществления 
хозяйственной деятельности по поставке электрической 
энергии потребителю»



ПРИРОДНИЙ ГАЗ / 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Компанія RESOURCEGROUP має ліцензію на право 
провадження господарської діяльності з постачан-
ня природного газу в Україні, займається реаліза-
цією природного газу бюджетним, комунально-
побутовим підприємствам, установам соціальної 
сфери і промисловим споживачам, а також має ба-
гаторічний досвід роботи в різних галузях енерге-
тики України. Компанія орієнтована на системний 
та комплексний підхід до освоєння вуглеводнів.
Наш досвід на ліквідних європейських енергетич-
них ринках дозволив нам створити конкурентні і 
адаптовані пропозиції під українську клієнтську 
базу.
Ми структуруємо пропозиції таким чином, щоб бути 
гнучкими в своїх цінових пропозиціях, максималь-
но орієнтованими на клієнта щодо умов оплати та 
точок поставок.

Компания RESOURCEGROUP имеет лицензию на 
право осуществления хозяйственной деятельности 
по поставке природного газа в Украине, занимает-
ся реализацией природного газа бюджетным, ко-
мунально-бытовым предприятиям, учреждениям 
социальной сферы и промышленным потребите-
лям, а также имеет многолетний опыт работы в 
различных отраслях энергетики Украины. Компа-
ния ориентирована на системный и комплексный 
подход к освоению углеводородов.
Наш опыт на ликвидных европейских энергетиче-
ских рынках позволил нам создать конкурентные 
и адаптированные предложения под украинскую 
клиентскую базу.
Мы структурируем предложения таким об-
разом, чтобы быть гибкими в своих ценовых 
предложениях, максимально ориентированными 
под клиента относительно условий оплаты и то-
чек поставки.
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ПЕРЕВАГИ 
RESOURCEGROUP //
ПРЕИМУЩЕСТВА 
RESOURCEGROUP

Гнучкий графік оплати 
за спожитий ресурс //

Гибкий график оплаты 
за потребленный ресурс

Супровід персонального менеджера для мінімі-
зації ризиків виникнення небалансів з можливі-

стю їх коригування в щоденному режимі //

Сопровождение персонального менеджера 
для минимизации рисков возникновения 

небалансов с возможностью их корректировки 
в ежедневном режиме

Своєчасна реєстрація податкових 
накладних //

Своевременная регистрация налоговых 
накладных

Фіксація ціни природного газу на довгостроковий 
період //

Фиксация цены природного газа на долгосрочный 
период

Власний імпорт через 
3 основні кордони України //

Собственный импорт через 
3 основные границы Украины

Можливість фіксувати ціни 
до цін європейських газових хабів //

Возможность фиксировать цены 
к ценам европейских газовых хабов

Постійний резерв природного газу 
в підземних сховищах //

Постоянный резерв природного газа 
в подземных хранилищах

Пряма співпраця з надійними українськими 
газовидобувними компаніями //

Прямое сотрудничество с надежными 
украинскими газодобывающими компаниями

Компания RESOURCEGROUP всегда действует в интересах 
клиентов. Наш опыт сотрудничества доказывает, что прин-
ципы открытого ценообразования, которых мы придержи-
ваемся, наши программы и проекты позволяют повысить 
конкурентоспособность наших клиентов.

Кожен має право на вільний вибір постачальника шляхом 
укладення з ним договору постачання природного газу від-
повідно до умов і положень, передбачених Правилами.

Зміні постачальника повинно передувати укладення дого-
вору постачання природного газу з новим постачальником і 
розірвання договору постачання природного газу з чинним 
постачальником або його призупинення в частині постачання 
природного газу в певному розрахунковому періоді, а також 
відсутність у споживача простроченої заборгованості за по-
ставлений природний газ перед чинним постачальником.

Постачальникам забороняється стягувати плату або вимага-
ти будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв’язку зі зміною 
постачальника (крім випадків, коли така плата або компен-
сація прямо передбачена договором постачання зі спожива-
чем, не відноситься до категорії побутових споживачів).

Каждый имеет право на свободный выбор поставщика путем 
заключения с ним договора поставки природного газа в со-
ответствии с условиями и положениями, предусмотренными 
Правилами.

Смене поставщика должно предшествовать заключение до-
говора поставки природного газа с новым поставщиком и 
расторжения договора поставки природного газа с действу-
ющим поставщиком или его приостановлении в части по-
ставки природного газа в определенном расчетном периоде, 
а также отсутствие у потребителя просроченной задолжен-
ности за поставленный природный газ перед действующим 
поставщиком.

Поставщикам запрещается взимать плату или требовать 
любую другую финансовую компенсацию в связи со сменой 
поставщика (кроме случаев, когда такая плата или компен-
сация прямо предусмотрена договором поставки с потреби-
телем, не относится к категории бытовых потребителей).

Компанія RESOURCEGROUP завжди діє в інтересах 
клієнтів. Наш досвід співпраці доводить, що принципи від-
критого ціноутворення, які ми сповідуємо, наші програми 
та проекти дозволяють підвищити конкурентоспроможнiсть 
наших клієнтів.

ПОРЯДОК ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДПОВІДНО ДО ПРАВИЛ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ / 
ПОРЯДОК СМЕНЫ ПОСТАВЩИКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПОСТАВКИ ГАЗА
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Кожен споживач, який має намір змінити постачальника, 
повинен виконати свої зобов’язання за розрахунками за 
природний газ перед чинним постачальником (або укласти 
з ним графік реструктуризації заборгованості за природ-
ний газ, якого дотримуватися) та підписати з ним угоду про 
розірвання договору постачання природного газу або його 
призупинення в частині постачання природного газу з дати, 
з якої поставки природного газу буде здійснювати новий по-
стачальник відповідно до пункту 5 Правил.

Повідомлення споживачем чинного постачальника про намір 
змінити постачальника є пропозицією про розірвання дого-
вору постачання природного газу або його призупинення в 
частині постачання природного газу в певному розрахунко-
вому періоді і має містити дату розірвання (призупинення) 
чинного договору постачання природного газу, яка визна-
чається останнім календарним днем перед датою, з якою 
договір постачання природного газу з новим постачальни-
ком вступить в силу. З метою забезпечення безперебійного 
постачання природного газу діючий постачальник постачає 
природний газ споживачеві до останнього дня терміну дії 
існуючого договору постачання природного газу відповідно 
до умов та положень, погоджених в ньому, а договір поста-
чання природного газу, укладений з новим постачальником, 
набирає силу на наступний день після розірвання (призупи-
нення) договору з чинним постачальником, але за умови, що 
у споживача не буде простроченої заборгованості за постав-
лений природний газ перед чинним постачальником.

Якщо на початок періоду фактичного постачання природно-
го газу новим постачальником або протягом цього періоду 
у споживача виникне прострочена заборгованість за постав-
лений природний газ перед попереднім постачальником 
(через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, 
настання терміну остаточного розрахунку після початку по-
стачання газу новим постачальником і т.д .), або споживач не 
буде дотримуватися узгодженого графіка погашення забор-
гованості з попереднім постачальником, останній має право 
повідомити про це Оператору ГТС і здійснити заходи, перед-
бачені Правилами, про припинення постачання природного 
газу споживачу-боржнику, в тому числі через Оператора 
ГРМ.

Фактичне постачання природного газу новим постачальни-
ком може починатися виключно з газової доби, з якої спожи-
вача включено до Реєстру споживачів нового постачальника 
в інформаційній платформі Оператора ГТС в порядку, визна-
ченому Кодексом газотранспортної системи.

Зміна постачальника в інформаційній платформі Оператора 
ГТС здійснюється в порядку, визначеному главою 5 розділу 
IV Кодексу газотранспортної системи, і з дотриманням вимог 
Закону України «Про ринок природного газу» щодо зміни по-
стачальника протягом періоду, що не перевищує 21 день з 
моменту ініціювання споживачем (або по дорученню спожи-
вача його постачальником) зміни постачальника.

Каждый потребитель, который намерен сменить постав-
щика, должен выполнить свои обязательства по расчетам 
за природный газ перед действующим поставщиком (или 
заключить с ним график реструктуризации задолженности 
за природный газ, который соблюдать) и подписать с ним 
соглашение о расторжении договора поставки природного 
газа или его приостановлении в части поставки природно-
го газа с даты, с которой поставки  природного газа будет 
осуществлять новый поставщик в соответствии с пунктом 5 
Правил.

Сообщение потребителем действующего поставщика о на-
мерении сменить поставщика является предложением о 
расторжении договора поставки природного газа или его 
приостановлении в части поставки природного газа в опре-
деленном расчетном периоде и должно содержать дату рас-
торжения (приостановления) действующего договора по-
ставки природного газа, которая определяется последним 
календарным днем перед датой, с которой договор постав-
ки природного газа с новым поставщиком вступит в силу. 
С целью обеспечения бесперебойного снабжения природно-
го газа действующий поставщик поставляет природный газ 
потребителю до последнего дня срока действия существую-
щего договора поставки природного газа в соответствии с 
условиями и положениями, согласованных в нем, а договор 
поставки природного газа, заключенный с новым поставщи-
ком, набирает силу на следующий день после расторжения 
(приостановления) договора с действующим поставщиком, 
но при условии, что у потребителя не будет просроченной 
задолженности за поставленный природный газ перед дей-
ствующим поставщиком.

Если на начало периода фактической поставки природно-
го газа новым поставщиком или в течение этого периода 
у потребителя возникнет просроченная задолженность за 
поставленный природный газ перед предыдущим постав-
щиком (через расхождения между плановым и фактическим 
потреблением, наступления срока окончательного расчета 
после начала поставки газа новым поставщиком и т.д.), или 
потребитель не будет придерживаться согласованного гра-
фика погашения задолженности с предыдущим поставщи-
ком, последний вправе сообщить об этом Оператору ГТС и 
осуществить меры, предусмотренные Правилами, о прекра-
щении поставки природного газа потребителю-должнику, в 
том числе через Оператора ГРМ.

Фактическая поставка природного газа новым поставщиком 
может начинаться исключительно с газовых суток, с которых 
потребитель включен в Реестр потребителей нового постав-
щика в информационной платформе Оператора ГТС в поряд-
ке, определенном Кодексом газотранспортной системы.

Смена поставщика в информационной платформе Оператора 
ГТС осуществляется в порядке, определенном главой 5 раз-
дела IV Кодекса газотранспортной системы, и с соблюдени-
ем требований Закона Украины «О рынке природного газа» 
относительно изменения поставщика в течение периода, не 
превышающего 21 день с момента инициирования потре-
бителем (или по поручению потребителя его поставщиком) 
изменения поставщика.
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Ми активно допомагаємо нашим 
клієнтам підвищувати ефектив-
ність інвестицій в енергоресурси і 
підтримувати тривале довірче пар-
тнерство, яке грунтується на довірі 
і безпеці. Ми пропонуємо різні 
види післяпродажного обслуго-
вування, від звичайних консуль-
таційних послуг до комплексних 
пакетів обслуговування. //

Мы активно помогаем нашим кли-
ентам повышать эффективность 
инвестиций в энергоресурсы и 
обеспечиваем длительное дове-
рительное сотрудничество осно-
вываясь на доверии и  безопас-
ности. Мы предлагаем различные 
виды послепродажного обслужи-
вания, от обычных консультацион-
ных услуг до комплексных пакетов 
обслуживания.

Наша регіональна команда 
представників з обслуговування 
клієнтів в різних містах України 
завжди готова забезпечити най-
вищий рівень підтримки клієнтів. //

Наша региональная команда 
представителей по обслуживанию 
клиентов в разных городах Укра-
ины всегда готова обеспечить са-
мый высокий уровень поддержки 
клиентам.

Діюча розгалужена мережа пар-
тнерів, дистриб’юторів, представ-
ників і підготовлених фахівців ком-
панії RESOURSEGROUP гарантує 
успішну співпрацю і безперебійне 
постачання природного газу. //

Действующая разветвленная 
сеть партнеров, дистрибьюто-
ров, представителей и подготов-
ленных специалистов компании 
RESOURSEGROUP гарантирует 
успешное сотрудничество и бес-
перебойную поставку природного 
газа.

Закон України від 09.04.2015 № 329-VIII «Про ринок при-
родного газу»

Постанова від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження 
Правил постачання природного газу»

Закон України від 22.09.2016 № 1540-VIII «Про Націо-
нальну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сфері енергетики і комунальних послуг»

Постанова НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 «Про за-
твердження Ліцензійних умов провадження господарсь-
кої діяльності на ринку природного газу»

Постанова НКРЕКП від 21.09.2017 №1156 «Про за-
твердження мінімальних стандартів і вимог до якості об-
слуговування споживачів і постачання природного газу»

Постанова від 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Ко-
дексу газотранспортної системи»

Постанова від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Ко-
дексу газорозподільних систем»

Порядок укладення договорів постачання природного 
газу

Закон Украины от 09.04.2015 № 329-VIII «О рынке при-
родного газа»

Постановление от 30.09.2015 № 2496 «Об утверждении 
Правил поставки природного газа»

Закон Украины от 22.09.2016 № 1540-VIII «О Националь-
ной комиссии, осуществляющей государственное регу-
лирование в сфере энергетики и коммунальных услуг»

Постановление НКРЭКУ от 16.02.2017 № 201 «Об утверж-
дении Лицензионных условий осуществления хозяй-
ственной деятельности на рынке природного газа»

Постановление НКРЭКУ от 21.09.2017 №1156 «Об 
утверждении минимальных стандартов и требований к 
качеству обслуживания потребителей и поставки при-
родного газа»

Постановление от 30.09.2015 № 2493 «Об утверждении 
Кодекса газотранспортной системы»

Постановление от 30.09.2015 № 2494 «Об утверждении 
Кодекса газораспределительных систем»

Порядок заключения договоров поставки природного 
газа

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ / 
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ /
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ВУГІЛЬНА ПРОДУКЦІЯ / 
УГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Компанія RESOURCEGROUP здійснює поставки 
вугільної продукції на територію України, країн 
СНД, Балтії та Європи.

На сьогодні компанією RESOURCEGROUP укла-
дено контракти з провідними виробниками Ро-
стовської, Кемеровської областей на поставку 
сортового антрациту (ТОВ «ШУ «Садкінське», 
ВАТ« Донвугілля », ТОВ ЗФ« Західна»), енерге-
тичної групи (АТ«Сибірський Антрацит», АТ«УК 
«Кузбасрозрізвугілля», АТ «ТАЛТЕК», ТОВ 
«Распадська вугільна компанія») і газової групи 
(ТОВ «ЦЗФ Селідовська», ТОВ «Шахта 1-3 Ново-
гродівська»).

Широкий асортимент 
сертифікованої вугільної 
продукції //

Широкий ассортимент 
сертифицированной 
угольной продукции

Доступна ціна та гнучка 
система знижок //

Доступная цена 
и гибкая система 
скидок

Система управління 
якістю відповідно до 
міжнародного стандар-
ту ISO 9001:2015 //

Система управления ка-
чеством в соответствии 
с международным стан-
дартом ISO 9001:2015

Доставка в усі регіони 
України //

Доставка во все 
регионы Украины

Індивідуальний підхід 
до кожного клієнта //

Индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту

НАШІ ПЕРЕВАГИ: //  НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Компания RESOURCEGROUP осуществляет по-
ставки угольной продукции на территорию Украи-
ны, стран СНГ, Балтии и Европы.

В настоящее время компанией RESOURCEGROUP 
заключены контракты с ведущими производи-
телями Ростовской, Кемеровской областей на 
поставку сортового антрацита (ООО «ШУ «Сад-
кинское», ОАО «Донуголь», ООО ОФ «Западная»), 
энергетической группы (АО «Сибирский Антра-
цит», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «ТАЛ-
ТЭК», ООО «Распадская угольная компания») и 
газовой группы (ООО «ЦОФ Селидовская», ООО 
«Шахта 1-3 Новогродовская»).
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Марка //
Марка

Фракція,  
мм //

Фракция, 
мм

Регіон  //Регион
Зольність //
Зольность, 

Ad, %

Вологість //
Влажность, 

Wr, %

Сiрка, Sd,
не більше % //
Сера, Sd, не 
более %

Вихід летючих 
речовин, Vdaf, 
не більше % //
Выход летучих 
веществ, Vdaf, 
не более %

Нижча теплота 
згоряння, Qr,
не менше 
ккал/кг //
Низшая 

теплота сго-
рания, Qr, не 
менее ккал/кг

АК 50-100 Кузбас // Кузбасс 8-12 8-10 0,6 9 6 900

АКО 25-100 Кузбас // Кузбасс 8-12 8-10 0,6 9 6 900

АО 25-50
Ростовська обл. // 
Ростовская обл. 

6-9 6-8 1 4 6 900

АМ 13-25
Ростовська обл. // 
Ростовская обл. 

8-10 6,5-8 1 4 6 650

АС 6-13
Ростовська обл. // 
Ростовская обл. 

8-12 8-10 1 4 6 650

АШ 0-6
Ростовська обл. // 
Ростовская обл. 

13-20 8-12 1 4 5 800

ДГ 13-100
Донецька обл. //
Донецкая область

10-12 8-12
не вище 1,5% // 
не выше 1,5%

42 6 300

ТОМСШ 0-50 Кузбас // Кузбасс 15-20 8-10 0,6 18 6 000

Т кон-т 0-100 Кузбас // Кузбасс 7-9 8-10 0,6 14 6 900

СС 0-300 Кузбас // Кузбасс 15-20 8-10 0,5 27 6 200

КСН 50-200 Кузбас // Кузбасс 8-10 5-7 0,5 26 7 100

КО кон-т 0-100 Кузбас // Кузбасс 8-9 9-9,5 0,7 27 6 900

ДГОМСШ 0-50 Кузбас // Кузбасс 12-16 10-12 0,9 42 6 000

ДГР 0-300 Кузбас // Кузбасс 5-15 12-14 0,6 42 5 750

ГОМСШ 0-50 Кузбас // Кузбасс 14-17 10-11 0,6 42 6 200

Ж 0-100 Кузбас // Кузбасс 9,0 8,9 0,47 37 6 759

Вуглевмісна фракція 
(ВФ) // 

Углесодержащая 
фракция (УФ)

0-1
Донецька обл. //
Донецкая область

29-32 14-16 - - 4 800

Пропонуємо Вам розглянути можливість поставок наступних марок вугільної продукції: // 
Предлагаем Вам рассмотреть возможность поставок следующих марок угольной продукции:

Можливі умови поставки: FCA / DAP / DDP // Возможные условия поставки: FCA / DAP / DDP

Доставка продукції здій-
снюється залізничним 
транспортом по всій тери-
торії України, а також мор-
ським транспортом в порт 
Маріуполь. //

Доставка продукции осу-
ществляется ж/д транс-
портом по всей терри-
тории Украины, а также 
морским транспортом в 
порт Мариуполь.

Основні склади знахо-
дяться в м. Золочів Хар-
ківської обл. і м. Меліто-
поль Запорізької області. 
// 

Основные склады нахо-
дятся в г. Золочев Харь-
ковской обл. и г. Ме-
литополь Запорожской 
области.

Відвантаження продук-
ції здійснюється авто- та 
залізничним транспортом 
в цілодобовому режимі. //

Отгрузка продукции осу-
ществляется авто- и ж/д 
транспортом в круглосу-
точном режиме.

Ціни на вищезазначену 
продукцію - договірні //

Цены на вышеуказанную 
продукцию – договорные.
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МЕТАЛУРГІЙНА ПРОДУКЦІЯ / 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Одним з напрямків RESOURCEGROUP є постав-
ка металопрокату. Нашими постачальниками є 
найбільші металургійні підприємства України, 
Європи та СНД. Ми контролюємо весь вироб-
ничий ланцюжок - від замовлення будь-якого 
виду спецсталі до виробництва напівфабрикатів 
і готової продукції на склад наших покупців. Ми 
- ексклюзивний представник провідних підпри-
ємств металургії з виробництва високолегованих 
сталей і сплавів.

лист //

лист

арматура //

арматура

профільна труба //

профильная труба

балка //

балка

труба //

труба

катанка //

катанка

кутник //

уголок

квадрат //

квадрат

швелер //

швеллер

коло //

круг

шестигранник //

шестигранник

Одним из направлений RESOURCEGROUP явля-
ется поставка металлопроката. Нашими постав-
щиками являются крупнейшие металлургические 
предприятия Украины, Европы и СНГ. Мы кон-
тролируем всю производственную цепочку – от 
заказа любого вида спецсталей до производства 
полуфабрикатов и готовой продукции на склад 
наших покупателей. Мы являемся эксклюзивным 
представителем ведущих предприятий металлур-
гии по производству высоколегированных сталей 
и сплавов.
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ПРОКАТ ГАРЯЧЕКАТАНИЙ КВАДРАТНОГО ПЕРЕРІЗУ БЛЮМ + КВАДРАТНА ЗАГОТОВКА //                  

СОРТАМЕНТ  // 
СОРТАМЕНТ

ПРОФIЛЬ // ПРОФИЛЬ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ХІМСКЛАДУ  ТА СОРТАМЕНТУ // 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХИМСОСТАВУ И СОРТАМЕНТУрозмір, мм //
размер, мм

довжина, мм //
длина, мм

Сталь рядова 
і конструкційна 
вуглецева //

Сталь рядовая 
и конструкционная 
углеродистая

200…360 х 200…360 2000...6000 ТУ 14-1-4492-88, група 1, 2, ГОСТ 380-2005 

200…360 х 200…360 2000...6000 ТУ 14-1-4492-88, група 1, 2, ГОСТ 1050-2013

200…360 х 200…360 2000...6000 ТУ 14-1-4492-88, група 1, 2, ГОСТ 14959-2016

200…360 х 200…360 2000...6000 ТУ 14-1-4492-88, група 1, 2, ГОСТ 19281-2014

Сталь конструкційна 
легована, конструкційна 
нікелевмісна //

Сталь конструкционная 
легированная, 
конструкционная 
никельсодержащая

200…360 х 200…360 2000...6000 ТУ 14-1-4492-88, група 1, 2, ГОСТ 4543-2016

200…360 х 200…360 2000...6000 ТУ 14-1-4492-88, група 1, 2, ГОСТ 20072-74

200…360 х 200…360 2000...6000 ТУ 14-1-4492-88, група 1, 2, ГОСТ 14959-2016

200…360 х 200…360 2000...6000 ТУ 14-1-4492-88, група 1, 2, ГОСТ 4543-71

200…360 х 200…360 2000...6000 за домовленістю сторін // по согласованию сторон

Сталь інструментальна //

Сталь инструментальная

200…360х200…360 2000...6000 ТУ 14-1-4492-88, група 1, 2, ГОСТ 1435-99

200…360х200…360 2000...6000 ТУ 14-1-4492-88, група 1, 2, ГОСТ 5950-2000

Сталь конструкційна 
кулькопідшипникова //

Сталь конструкционная 
шарикоподшипниковая

200…360х200…360 2000...6000 ТУ 14-1-4492-88, група 1, 2, ГОСТ 801-78

Сталь нержавіюча 
корозійностійка, 
жароміцні сталі та сплави 
//
 Сталь нержавеющая 
коррозионностойкая, 
жаропрочные стали и 
сплавы

200…360х200…360 2000...6000 ТУ 14-1-4492-88, група 1, 2, ГОСТ 5632-2014

200…360х200…360 2000...6000 за домовленістю сторін // по согласованию сторон
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                 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ БЛЮМ + КВАДРАТНАЯ ЗАГОТОВКА

МАРКИ ПРЕДСТАВНИКИ //
МАРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

АНАЛОГИ ЗАКОРДОННИХ СТАНДАРТІВ // АНАЛОГИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ

Європейські стандарти DIN, EN //
Европейские стандарты DIN, EN

Стандарти США ASTM/AISI //
Стандарты США ASTM/AISI

Ст3сп, Ст5сп 1.0037/St 37-2, 1.0050/ St 50-2 A570 GR 36, A570 GR 50

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
1.1121/С10Е, 1.1141/С15Е, 1.1151/С22Е, 1.1158/С25Е, 
1.1178/С30Е, 1.1181/С35Е, 1.1186/С40Е,  1.1191/С45Е, 

1.1206/С50Е, 1.1203/С55Е, 1.1221/С60Е

1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 
1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 

1060

65, 70, 75, 80, 85 1.1231/C67S, 1.1248/C75S, 1.1269/C85S 1065, 1070, 1075, 1080, 1084

09Г2С, 10ХСНД, 15ХСНД, 12ГС, 17ГС

15Г, 20Г, 25Г, 30Г, 35Г, 40Г, 45Г, 50Г, 15ХА, 20Х, 
30Х, 35Х, 40Х, 45Х, 50Х, 25ХГМ, 38ХГМ, 18ХГ, 
18ХГТ, 25ХГТ, 30ХГТ, 33ХС, 38ХС, 40ХС, 15ХМ, 
20ХМ, 30ХМ, 35ХМ, 38ХМ, 40ХМФА, 12ХН3А, 

20ХН3А, 30ХН3А, 15ХГН2ТА, 12Х2Н4А, 20Х2Н4А, 
20ХГНМ, 40ХГНМ, 40ХН2МА, 38Х2МЮА, 10Г2, 
20ХГР, 30Х3МФ, 30ХМА, 40ХФА, 20ХН, 40ХН, 
45ХН, 50ХН, 20ХНР, 12ХН2, 20ХГСА, 25ХГСА, 
30ХГСА, 35ХГСА, 30ХГС, 30ХГСН2А, 20ХГНР, 

20ХГНТР, 19ХГН, 20ХН2М, 38ХН3МА, 18Х2Н4МА, 
38ХН3МФА, 30ХН2МА, 38Х2Н2МА, 40Х2Н2МА, 

30ХН2МФА, 25ХГНМТ

1.6510/39NiCrMo3, 1.7160/16MnCrB5, 1.7147/20MnCr5, 
1.7243/18CrMo4, 1.6571/20NiCrMoS6-4, 1.6587/18CrNiMo7-6, 

1.6580/30CrNiMo8, 1.1148/C16E,  1.1133/20Mn5, 1.1170/28Mn6, 
1,1157/40Mn4, 1.0912/46Mn7,   1.7016/17Cr3,  1.7030/28Cr4, 
1.7033/34Cr4, 1.7035/41Cr4, 1.7045/42Cr4, 1.7131/16MnCr5, 

1.7337/16CrMo4-4, 1.7255/23CrMo5, 1.7258/24CrMo5, 
1.7218/25CrMo4, 1.7216/30CrMo4, 1.7220/34CrMo4, 

1.7223/41CrMo4, 1.1109/12Mn5, 1.6563/41NiCrMo7-3-2, 
1.7707/30CrMoV9, 1.8519/31CrMoV9, 1.7225/42CrMo4,1.6
582/34CrNiMo6, 1.6565/40NiCrMo6, 1.8509/41CrAlMo7-10, 

1.6523/20NiCrMo2-2, 1.5752/15NiCr13, 1.5711/40NiCr6, 
1.6657/14NiCrMo13-4

1039, 1046, 1551,1022,
1525, 1037, 1513, 4137,
5135, 5145, 8640, 1016,
1330, 5115, 5120, 5140,
5130, 4130, 4140, 4142,

4320, 4330, 4340, E3310,
8617, 8620, 8740, 1026,

5150, 6135, 3135

12Х1МФ, 25Х1МФ, 20Х3МВФ, 15Х5М, 12МХ 1.7366/X16CrMo5-1

50ХГФА, 60Г, 65Г, 70Г, 55С2, 55С2А, 1.1231/C67S, 1.1248/C75S, 1.1269/C85S 1065, 1070, 1075, 1080, 1084

45ХН2МФА-Ш, 40ХН2МА-Ш, 38Х2МЮА-Ш, 
30ХМА-Ш, 40ХФА-Ш, 40ХС-Ш, 20Х2Н4А-Ш, 

38ХН3МА-Ш, 38ХН3МФА-Ш, 25ХГСА-Ш, 30ХГ-
СА-Ш, 12ХН3А-Ш, 20ХН3А-Ш, 18Х2Н4ВА-Ш

14Х2Н3МА, 07Х3ГНМЮА,
60ХФА-Ш, 16Х3НВФМБ-Ш (ДИ39-Ш)

У7, У7А, У8, У8А, У9, У9А, У10, У10А, У12, У12А
1.1620/C70W2, 1.1520/C70U, 1.1625/C80W2, 1.1525/C80U, 

1.1535/C90U, 1.1545/C105U, 1.1645/C105W2, 1.1563/C125U, 
1.1555/С120U

W1, W108, W110, W112

4Х5МФ1С, ХВГ, 4Х5МФС, 4ХМФС, 3Х3М3Ф, 5ХНМ, 
6ХВ2С, 9ХФМ, 9ХФ

1.2365/X32CrMoV33, 1.2344/X40CrMoV5-1, 1.2713/55NiCrMoV6, 
1.2419/105WCr6, 1.2343/X38CrMoV5-1, 1.2714/55NiCrMoV7

H13, L6, D3, O2, O1, H11, L2

ШХ15-В, ШХ15СГ-В 1.2067/102Cr6, 1.3505/100Cr6, 1.3520/100CrMnSi6-4 52100, 2 (A485)

08Х13, 12Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 08Х18Н10Т, 
08Х14МФ, 08Х14МФ-Ш, 08Х17Н13М2Т,

08X17H6T, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 
12Х18Н10Т, 40Х9С2, 40Х10С2М, 14X17H2, 

08X22H6T, 15X11MФ-Ш, 07X16H6-Ш, 13Х11Н-
2В2МФ-Ш (ЭИ 961-Ш)

1.4000/X6Cr13, 1.4006/X12Cr13, 1.4021/X20Cr13, 1.4028/X30Cr13, 
1.4718/X45CrSi9-3, 1.4031/X39Cr13, 1.4034/X46Cr13,

1.4541/X6CrNiTi18-10, 1.4057/X17CrNi16-2, 
1.4731/X40CrSiMo10-2, 1.4571/X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4878/

X8CrNiTi18-10, 1.4301/X5CrNi18-10, 1.4307/X2CrNi18-9, 1.4310/
X10CrNi18-8

420, 410, 431, 321,
316Ti, 304, 304L, 301, 316

06Х14Н6Д2МБТ-Ш (ЭП 817-Ш),
07Х12НМБФ-Ш (ЭП 609-Ш),

15Х12Н2МВФАБ-Ш (ЭП 517-Ш)
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ПРОКАТ ГАРЯЧЕКАТАНИЙ КРУГЛОГО ПЕРЕРІЗУ //                  

СОРТАМЕНТ  // 
СОРТАМЕНТ

ПРОФIЛЬ // ПРОФИЛЬ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ХІМСКЛАДУ  ТА СОРТАМЕНТУ // 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХИМСОСТАВУ И СОРТАМЕНТУрозмір, мм //
размер, мм

довжина, мм //
длина, мм

Сталь рядова
і конструкційна 
вуглецева //

Сталь рядовая
и конструкционная 
углеродистая

ГОСТ 380-2005

необточений круг //
необточенный круг

Ø 65…270
2400…6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений //

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні  ГОСТ 535: 2 гп, 3 гп // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 535: 2 гп, 3 гп

обточений круг //
обточенный круг

Ø 70…340
3400...6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений, більше кола Ø 270мм  за домовленістю сторін // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, горячекатаный 
термообработанный, свыше круга Ø 270мм  по согласованию сторон

Вимоги до якості поверхні  ГОСТ 535: 1гп, 2 гп, 3 гп //

Требования к качеству поверхности  ГОСТ 535: 1гп, 2 гп, 3 гп

ГОСТ 1050-2013

необточений круг //
необточенный круг

 Ø 65…270
2400…6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений; для Ø 250 и більше ТУ 14-1-2118-98 // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный; для Ø 250 и более ТУ 14-1-2118-98

Вимоги до якості поверхні  ГОСТ 1050: 2 гп, 3 гп //

Требования к качеству поверхности ГОСТ 1050: 2 гп, 3 гп

обточений круг //
обточенный круг

Ø 70…340
3400...6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений. Для Ø 250 и більше ТУ 14-1-2118-98 // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный. Для Ø 250 и более ТУ 14-1-2118-98

Вимоги до якості поверхні  ГОСТ 1050: 1 гп, 2 гп, 3 гп // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 1050: 1 гп, 2 гп, 3 гп

ГОСТ 14959-2016

необточений круг //
необточенный круг

Ø 65…270
2400…6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений //

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні  ГОСТ 14959: 2 гп, 3 гп //

Требования к качеству поверхности ГОСТ 14959: 2 гп, 3 гп

обточений круг //
обточенный круг

Ø 70…340
3400...6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений. Для Ø 250 и більше ТУ 14-1-2118-98 // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный. Для Ø 250 и более ТУ 14-1-2118-98

Вимоги до якості поверхні  ГОСТ 14959: 2 гп, 3 гп // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 14959: 2 гп, 3 гп

ГОСТ 19281-2014

необточений круг //
необточенный круг

 Ø 65…270
2400…6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений. Для Ø 250 и більше ТУ 14-1-2118-98 //

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный,  горячекатаный 
термообработанный. Для Ø 250 и более ТУ 14-1-2118-98

Вимоги до якості поверхні ГОСТ 535: 2 гп, 3 гп // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 535: 2 гп, 3 гп

обточений круг //
обточенный круг

Ø 70…340
3400...6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термообраброблений. Більше круга Ø 270мм за домовленістю 

сторін // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный. Свыше круга Ø 270мм по согласованию 

сторон
Вимоги до якості поверхні ГОСТ 535: 1 гп, 2 гп, 3 гп // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 535: 1 гп, 2 гп, 3 гп
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                 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 

МАРКИ ПРЕДСТАВНИКИ //
МАРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

АНАЛОГИ ЗАКОРДОННИХ СТАНДАРТІВ // АНАЛОГИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ

Європейські стандарти DIN, EN //
Европейские стандарты DIN, EN

Стандарти США ASTM/AISI //
Стандарты США ASTM/AISI

Ст3сп, Ст5сп 1.0037/St 37-2, 1.0050/St 50-2 A570 GR 36, A570 GR 50

10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55, 60

1.1121/С10Е, 1.1141/С15Е, 1.1151/С22Е,
1.1158/С25Е, 1.1178/С30Е, 1.1181/С35Е,
1.1186/С40Е, 1.1191/С45Е, 1.1206/С50Е,

1.1203/С55Е, 1.1221/С60Е

1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 
1035,

1040, 1045, 1050, 1055, 1060

65, 70, 75, 80, 85 1.1231/C67S, 1.1248/C75S, 1.1269/C85S 1065, 1070, 1075, 1080, 1084

09Г2С, 10ХСНД,
15ХСНД, 12ГС, 17ГС
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СОРТАМЕНТ  // 
СОРТАМЕНТ

ПРОФIЛЬ // ПРОФИЛЬ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ХІМСКЛАДУ  ТА СОРТАМЕНТУ // 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХИМСОСТАВУ И СОРТАМЕНТУрозмір, мм //
размер, мм

довжина, мм //
длина, мм

Сталь конструкційна 
легована, конструкційна 
нікелевмісна  //

Сталь конструкционная 
легированная, конструкци-
онная никельсодержащая

ГОСТ 4543-2016

необточений круг //
необточенный круг

Ø 65…250
2400…6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений //

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні:  ГОСТ 4543: 2 гр, 3 гр // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 4543: 2 гр, 3 гр

обточений круг //
обточенный круг

Ø 70…340
3400...6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений. Для Ø 250 і більше ТУ 14-1-2118-98 //

 Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный,
горячекатаный термообработанный. Для Ø 250 и более ТУ 14-1-2118-98

Вимоги до якості поверхні ГОСТ 4543: 1 гр, 2 гр, 3 гр // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 4543: 1 гр, 2 гр, 3 гр

ГОСТ 20072-74

необточений круг //
необточенный круг

Ø 65…200
2400…6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні: ГОСТ 20072: підгр. а, підгр. б // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 20072: подгр. а, подгр. б

обточений круг //
обточенный круг

Ø 70…200
3400...6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, горяче-
катаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні:  ГОСТ 20072: підгр а, підгр. б // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 20072: подгр а, подгр. б

ГОСТ 14959-2016

необточений круг //
необточенный круг

Ø 65…250
2400…6000

Вимоги до геометрії : ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений //

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, горяче-
катаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні: ГОСТ 14959: 2 гп, 3 гп // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 14959: 2 гп, 3 гп

обточений круг //
обточенный круг

Ø 70…250
3400...6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні:  ГОСТ 14959: 2 гп, 3 гп // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 14959: 2 гп, 3 гп

ГОСТ 4543-71

необточений круг //
необточенный круг

Ø 65…250
2400…6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні: ГОСТ 4543: 2 гр, 3 гр // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 4543: 2 гр, 3 гр

обточений круг //
обточенный круг

Ø 70…340
3400...6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений. Для Ø 250 і більше ТУ 14-1-2118-98 //

 Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный горяче-
катаный термообработанный. Для Ø 250 и более ТУ 14-1-2118-98

Вимоги до якості поверхні: ГОСТ 4543: 1 гр, 2 гр, 3 гр // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 4543: 1 гр, 2 гр, 3 гр
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МАРКИ ПРЕДСТАВНИКИ //
МАРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

АНАЛОГИ ЗАКОРДОННИХ СТАНДАРТІВ // АНАЛОГИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ

Європейські стандарти DIN, EN //
Европейские стандарты DIN, EN

Стандарти США ASTM/AISI //
Стандарты США ASTM/AISI

15Г, 20Г, 25Г, 30Г, 35Г, 40Г, 45Г, 50Г, 15ХА, 20Х, 
30Х, 35Х, 40Х, 45Х, 50Х, 25ХГМ, 38ХГМ, 18ХГ, 
18ХГТ, 25ХГТ, 30ХГТ, 33ХС, 38ХС, 40ХС, 15ХМ, 
20ХМ, 30ХМ, 35ХМ, 38ХМ, 40ХМФА, 12ХН3А, 

20ХН3А, 30ХН3А, 15ХГН2ТА, 12Х2Н4А, 20Х2Н4А, 
20ХГНМ, 40ХГНМ, 40ХН2МА, 38Х2МЮА, 10Г2, 

20ХГР, 30Х3МФ, 30ХМА, 40ХФА, 20ХН, 40ХН, 45ХН, 
50ХН, 20ХНР, 12ХН2, 20ХГСА, 25ХГСА, 30ХГСА, 
35ХГСА, 30ХГС, 30ХГСН2А, 20ХГНР, 20ХГНТР, 

19ХГН, 20ХН2М, 38ХН3МА, 18Х2Н4МА, 38ХН3М-
ФА, 30ХН2МА, 38Х2Н2МА, 40Х2Н2МА, 30ХН2МФА, 

25ХГНМТ

1.6510/39NiCrMo3, 1.7160/16MnCrB5, 1.7147/20MnCr5, 
1.7243/18CrMo4, 1.6571/20NiCrMoS6-4, 1.6587/18CrNiMo7-6, 

1.6580/30CrNiMo8, 1.1148/C16E, 1.1133/20Mn5, 1.1170/28Mn6, 
1,1157/40Mn4, 1.0912/46Mn7, 1.7016/17Cr3, 1.7030/28Cr4, 

1.7033/34Cr4, 1.7035/41Cr4, 1.7045/42Cr4, 1.7131/16MnCr5, 
1.7337/16CrMo4-4, 1.7255/23CrMo5, 1.7258/24CrMo5, 
1.7218/25CrMo4, 1.7216/30CrMo4, 1.7220/34CrMo4, 

1.7223/41CrMo4, 1.1109/12Mn5, 1.6563/41NiCrMo7-3-2, 
1.7707/30CrMoV9, 1.8519/31CrMoеV9, 1.7225/42CrMo4, 

1.6582/34CrNiMo6, 1.6565/40NiCrMo6, 1.8509/41CrAlMo7-10, 
1.6523/20NiCrMo2-2, 1.5752/15NiCr13, 1.5711/40NiCr6, 

1.6657/14NiCrMo13-4

1039, 1046, 1551, 1022, 1525, 
1037, 5135, 1513, 4137, 8640, 
5145, 1016, 1330, 5115, 5120, 
5140, 5130, 4130, 4140, 4142, 

4320, 4330, 4340, E3310, 8617, 
8620, 8740, 1026, 5150, 6135, 3135

12Х1МФ, 25Х1МФ, 20Х3МВФ, 15Х5М, 12МХ

60Г, 65Г, 70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2А,
50ХФА, 50ХГФА, 60С2ХФА

1.1740/C60W, 1.8159/51CrV4, 1.5026/56Si7,
1.1231/C67S

1561, 1566, 1572, 9255, 9260, 6150

45ХН2МФА-Ш, 40ХН2МА-Ш, 38Х2МЮА-Ш, 
30ХМА-Ш, 40ХФА-Ш, 40ХС-Ш, 20Х2Н4А-Ш, 38ХН-

3МА-Ш, 38ХН3МФА-Ш, 25ХГСА-Ш, 30ХГСА-Ш, 
12ХН3А-Ш, 20ХН3А-Ш, 18Х2Н4ВА-Ш
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СОРТАМЕНТ  // 
СОРТАМЕНТ

ПРОФIЛЬ // ПРОФИЛЬ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ХІМСКЛАДУ  ТА СОРТАМЕНТУ // 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХИМСОСТАВУ И СОРТАМЕНТУрозмір, мм //
размер, мм

довжина, мм //
длина, мм

Сталь інструментальна //

Сталь инструментальная

ГОСТ 1435-99

необточений круг //
необточенный круг 

Ø 65…270
2400…6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні: ГОСТ 1435: 2 ГП, 3 ГП // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 1435: 2 ГП, 3 ГП

обточений круг //
обточенный круг 

Ø 70…270
3400...6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні: ГОСТ 1435: 2 ГП, 3 ГП // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 1435: 2 ГП, 3 ГП

ГОСТ 5950-2000

необточений круг //
необточенный круг 

Ø 65…270
2400…6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, 
гарячекатаний термооброблений // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні: ГОСТ 5950 3ГП, 4ГП // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 5950 3ГП, 4ГП

обточений круг //
обточенный круг 

Ø 70…270
3400...6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, гарячекатаний 
термооброблений // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні: ГОСТ 5950 2ГП, 3ГП, 4ГП // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 5950 2ГП, 3ГП, 4ГП

Сталь  конструкційна 
кулькопідшипникова //

Сталь конструкционная 
шарикоподшипниковая

ГОСТ 801-78

необточений круг //
необточенный круг 

Ø 65…270
2400…6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 прокат гарячекатаний, гарячекатаний 
термооброблений // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні: ГОСТ 801 ОГ, ОХ // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 801 ОГ, ОХ

обточений круг //
обточенный круг 

Ø 70…270
3400...6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, гарячекатаний 
термооброблений // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, горяче-
катаный термообработанный

Вимоги до якості поверхні: ГОСТ 801: ОГ, ОХ // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 801: ОГ, ОХ

Сталь нержавіюча 
жароміцні сталі та сплави //

Сталь нержавеющая, 
жаропрочные стали 
и сплавы

ГОСТ 5632-2014

необточений круг //
необточенный круг 

Ø 65…270
2400…6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, гарячекатаний 
термооброблений  (аустенітні  марки сталі без термообробки) // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, 
горячекатаный термообработанный (аустенитные марки стали без 

термообработки)
Вимоги до якості поверхні: ГОСТ 5949: підгр. б // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 5949: подгр. б

обточений круг //
обточенный круг 

Ø 70…270
3400...6000

Вимоги до геометрії: ГОСТ 2590 В1 прокат гарячекатаний, гарячекатаний 
термооброблений, (аустенітні  марки сталі без термообробки).  Для круга 

більше ніж Ø 200мм - за домовленістю сторін // 

Требования по геометрии: ГОСТ 2590 В1 прокат горячекатаный, горяче-
катаный термообработанный, (аустенитные марки стали без термообра-

ботки).  Для круга свыше Ø 200мм по согласованию сторон
Вимоги до якості поверхні: ГОСТ 5949: підгр. а, підгр. б // 

Требования к качеству поверхности ГОСТ 5949: подгр. а, подгр. б

необточений круг //
необточенный круг 

Ø 65…270
2400…6000

За домовленістю сторін // по согласованию сторон
обточений круг //
обточенный круг 

Ø 70…270
3400...6000
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МАРКИ ПРЕДСТАВНИКИ //
МАРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

АНАЛОГИ ЗАКОРДОННИХ СТАНДАРТІВ // АНАЛОГИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ

Європейські стандарти DIN, EN //
Европейские стандарты DIN, EN

Стандарти США ASTM/AISI //
Стандарты США ASTM/AISI

У7, У7А, У8, У8А, У9, У9А, У10, У10А, У12, У12А
1.1555/C120U, 1.1620/C70W2, 1.1520/C70U,
1.1625/C80W2, 1.1525/C80U, 1.1535/C90U,

1.1545/C105U, 1.1645/C105W2, 1.1563/C125U
W1, W108, W110, W112

4X5MФ1С, ХВГ, 4Х5МФС, 4ХМФС, 3Х3М3Ф,
5ХНМ, 6ХВ2С, 9ХФМ, 9ХФ

1.2419/105WCr6, 1.2343/ X38CrMoV5-1,
1.2714/55NiCrMoV7,  1.2365/X32CrMoV33,
1.2344/X40CrMoV5-1,   1.2713/55NiCrMoV6

H13, L6, D3, O2, O1, H11, L2

ШХ15-В, ШХ15СГ-В
1.2067/102Cr6, 1.3505/100Cr6,

1.3520/100CrMnSi6-4
52100, 2 (A485)

08Х13, 12Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 08Х18Н10Т, 
08Х14МФ, 08Х14МФ-Ш, 08Х17Н13М2Т,

08X17H6T, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 
12Х18Н10Т, 40Х9С2, 40Х10С2М, 14X17H2,

08X22H6T, 15X11MФ-Ш, 07X16H6-Ш, 13Х11Н-
2В2МФ-Ш

1.4000/X6Cr13, 1.4006/X12Cr13, 1.4021/X20Cr13, 1.4028/X30Cr13, 
1.4718/X45CrSi9-3,  1.4031/X39Cr13, 1.4034/X46Cr13,

1.4541/X6CrNiTi18-10, 1.4057/X17CrNi16-2, 1.4731/X40CrSiMo10-2, 
1.4571/X6CrNiMoTi17-12-2,

1.4878/X8CrNiTi18-10, 1.4301/X5CrNi18-10,
1.4307/X2CrNi18-9, 1.4310/X10CrNi18-8

420, 410, 431, 321,
316, 316Ti, 304, 304L, 301

06Х14Н6Д2МБТ-Ш (ЭП 817-Ш), 
07Х12НМБФ-Ш (ЭП 609-Ш),

15Х12Н2МВФАБ-Ш (ЭП 517-Ш)
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СОРТАМЕНТ  // 
СОРТАМЕНТ

ПРОФIЛЬ // ПРОФИЛЬ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ХІМСКЛАДУ  ТА СОРТАМЕНТУ // 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХИМСОСТАВУ И СОРТАМЕНТУрозмір, мм //
размер, мм

довжина, мм //
длина, мм

Сталь рядова 
та конструкційна 
вуглецева // 

Сталь рядовая 
и конструкционная 
углеродистая

70…350

2000…6000
ГОСТ Р 53932-2010, ГОСТ 380, ГОСТ 1050,
ГОСТ 14959, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543

3500…6000

80…270
узгодження 
у відповідності 
до специфікації //

 согласование 
по спецификации

ТУ 14-1-584, ТУ 14-1-1529

ТУ 14-1-3000

90…150

ТУ 14-1-1076, ГОСТ 1050

ТУ 14-1-4179

Сталь конструкційна 
легована, конструкційна 
нікелевмісна  //

Сталь конструкционная 
легированная, 
конструкционная 
никельсодержащая 

70…350

узгодження 
у відповідності 
до специфікації //

 согласование 
по спецификации

ГОСТ Р 53932

до 270

ТУ 14-1-1529

ТУ 14-1-3000, ГОСТ 4543

ТУ 14-1-564, ГОСТ 4543

ТУ 14-1-583, ГОСТ 20072

80…270

узгодження 
у відповідності 
до специфікації //

 согласование 
по спецификации

ТУ 14-1-3000, ГОСТ 4543, ГОСТ 11268

ТУ 14-1-5.17, ГОСТ 4543

90…130
узгодження 
у відповідності 
до специфікації //

 согласование 
по спецификации

ТУ 14-1-5300

80…270 ТУ 14-1-584

85, 105, 140…250

узгодження 
у відповідності 
до специфікації //

 согласование 
по спецификации

ТУ 14-1-4230

Сталь  конструкційна
кулькопідшипникова // 

Сталь  конструкционная
шарикоподшипниковая

100…230

узгодження 
у відповідності 
до специфікації //

 согласование 
по спецификации

ТУ 14-1-3911, ГОСТ 801

Сталь нержавіюча 
корозійностійка, 
жароміцні сталі та сплави 
// 
Сталь нержавеющая 
коррозионностойкая, 
жаропрочные стали
и сплавы

до 230

узгодження 
у відповідності 
до специфікації //

 согласование 
по спецификации

ТУ 14-1-565, ГОСТ 5632

80…190 ТУ 14-1-1529

80…190 ТУ 14-1-3183

75…230 ТУ 14-1-790

  ТРУБНА ЗАГОТОВКА //                  
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МАРКИ ПРЕДСТАВНИКИ //
МАРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

АНАЛОГИ ЗАКОРДОННИХ СТАНДАРТІВ // АНАЛОГИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ

Європейські стандарти DIN, EN //
Европейские стандарты DIN, EN

Стандарти США ASTM/AISI //
Стандарты США ASTM/AISI

Ст3сп, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 70, 09Г2С, 10ХСНД, 12Г2А

1.0037/St 37-2, 1.1121/С10Е, 1.1141/С15Е, 1.1151/С22Е, 
1.1158/С25Е,  1.1178/С30Е, 1.1181/С35Е, 1.1186/С40Е, 
1.1191/С45Е, 1.1206/С50Е, 1.1203/С55Е, 1.1221/С60Е, 

1.0045/S355JR, 1.1231/C67S

A570 GR 36, 1010, 1015, 1020,
1025, 1030, 1035, 1040, 1045,

1050, 1055, 1060, 1070

20 1.1151/С22Е 1020

20, 35, 45 1.1151/С22Е, 1.1181/С35Е, 1.1191/С45Е 1020, 1035, 1045

30 1.1178/С30Е 1030

20ЮЧ

36Г2С, 37Г2С

15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф 1.7706/G17CrMoV5-10, 1.7262/15CrMo5 K11562

40Х, 30ХГСА 1.7035/41Cr4 5140

38Х2МЮА, 38Х2МЮА-Ш 1.8509/41CrAlMo7-10 K24065

15Х5М, 15Х5М-Ш 501

12ХН3А, 30ХГСН2А, 12Х2НВФА (ЭИ 712), 
26Х2НВМБР (КВК 26), 32Х2НВМБР (КВК 32)

1.5752/15NiCr13 3415

40ХН2МА-Ш 1.6511/34CrNiMo4 4340

38Х3МФА, 38Х3МФА-Ш

18ХГ, 30ХМА, 15ХФ, 14ХГС 1.7131/16MnCr5, 1.7218/25CrMo4 5115, 4130

07Х3ГНМЮА

ШХ15, ШХ15СГ, ШХ15-Ш 1.3505/100Cr6, 1.3520/100CrMnSi6-4, 1.2067/102Cr6 52100, 2 (A485)

20Х13, 12Х13, 08Х13, 15Х25Т, 08Х18Н10, 
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т

1.4000/X6Cr13, 1.4006/X12Cr13, 1.4021/X20Cr13, 1.4541/
X6CrNiTi18-10, 1.4571/X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4057/X17CrNi16-2, 

1.4301/X5CrNi18/-10
304, 321, 410, 420

12Х18Н12Т, 08Х14МФ

03Х18Н11-В 1.4306/X2CrNi19-11 304L

08Х18Н10Т, 08Х17Н13М2Т, 08Х18Н12Т 1.4541/X6CrNiTi18-10, 1.4571/X6CrNiMoTi17-12-2 321, 316Ti

                 ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА 
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СОРТАМЕНТ  // 
СОРТАМЕНТ

ПРОФIЛЬ // ПРОФИЛЬ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ХІМСКЛАДУ  ТА СОРТАМЕНТУ // 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХИМСОСТАВУ И СОРТАМЕНТУтовщина, мм //
толщина, мм

розмір, мм //
размер, мм

довжина, мм //
длина, мм

Сталь рядова 
і конструкційна 
вуглецева //

Сталь рядовая 
и конструкционная 
углеродистая

4…20 1000…1500 3000…6000

ГОСТ 1577, ГОСТ 105020…40 1000…1300 2000…5000

40…100 600…1250 2000…4500

4…20 1000…1500 3000…6000

ГОСТ 14637, ГОСТ 380м20…40 1000…1300 2000…5000

40…100 600…1250 2000…4500

6…7 1000…1500 3000…6000
ТУ 14-1-2650

ГОСТ 5520

20…40 1000…1300 2000…5000 за домовленістю // по согласованию, ГОСТ 19281

Сталь конструкційна 
легована, 
конструкційна 
нiкелевмicна // 

Сталь 
конструкционная 
легированная, 
конструкционная 
никельсодержащая

4…20 1000…1500 3000…6000

ГОСТ 1577, ГОСТ 4543

ГОСТ 1577, ГОСТ 14959

ГОСТ 11269, ГОСТ 4543

за домовленістю // по согласованию, ТУ 14-1-3370

ТУ 14-1-702

ТУ 14-1-1409, ГОСТ 4543

ТУ 14-1-518

за домовленістю // по согласованию, ГОСТ 4543, 14-1-1236

за домовленістю // по согласованию, ГОСТ 4543

ГОСТ 7350, ГОСТ 20072

20…40 1000…1300 2000…5000

ГОСТ 5520

ГОСТ 1577, ГОСТ 4543

ГОСТ 11269, ГОСТ 4543

40…100 600…1250 2000…4500 ГОСТ 1577, ГОСТ 4543

Сталь  
інструментальна //

Сталь 
инструментальная

4…20 1000…1500 3000…6000
за домовленістю // по согласованию, ГОСТ 1435

20…40 1000…1300 2000…5000

4…20 1000…1500 3000…6000

за домовленістю // по согласованию, ГОСТ 595020…40 1000…1300 2000…5000

40…100 600…1250 2000…4500

Сталь нержавіюча 
корозійностійка, 
жароміцні сталі 
і сплави // 

Сталь нержавеющая 
коррозионностойкая, 
жаропрочные стали 
и сплавы

5…20 1000…1500 3000…6000 ТУ 14-1-625, ГОСТ 5632

4…20 1000…1500 3000…6000
за домовленістю // по согласованию, ГОСТ 5632

20…40 1000…1300 2000…4000

4…20 1000…1500 3000…6000

ГОСТ 7350, ГОСТ 563220…40 1000…1300 2000…4000

40…50 600…1100 1500…3000

50…100 600…1100 1500…3000
за домовленістю // по согласованию, ГОСТ 5632

за домовленістю // по согласованию

Сталі  та сплави 
з особливими 
властивостями // 

Стали и сплавы 
с особыми 
свойствами

4…20 1000…1500 3000…6000

за домовленістю // по согласованию
20…40 1000…1300 2000…4000

40…100 600…1100 1500…3000

ПРОКАТ ГАРЯЧЕКАТАНИЙ ТОВСТОЛИСТОВИЙ //                  
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МАРКИ ПРЕДСТАВНИКИ //
МАРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

АНАЛОГИ ЗАКОРДОННИХ СТАНДАРТІВ // АНАЛОГИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ

Європейські стандарти DIN, EN //
Европейские стандарты DIN, EN

Стандарти США ASTM/AISI //
Стандарты США ASTM/AISI

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

1.1121/С10Е, 1.1141/С15Е, 1.1151/С22Е,
1.1158/С25Е, 1.1178/С30Е, 1.1181/С35Е,
1.1186/С40Е, 1.1191/С45Е, 1.1206/С50Е,

1.1203/С55Е, 1.1221/С60Е

1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 
1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 1060

Ст3сп 1.0037/St 37-2 A570 GR 36

85-Ш

20К 1.1151/С22Е 1020

09Г2С, 10ХСНД, 15ХСНД, 16ГС, 17ГС, 16Г2АФ

20Х, 30Х, 40Х, 45Х 1.7016/17Cr3,  1.7030/28Cr4, 1.7035/41Cr4,  1.7045/42Cr4 5120, 5130, 5140, 5145

65Г 1.1231/C67S 1566

30ХГСА

07Х3ГНМЮА

20Х3МВФ (ЭИ 415)

12ХН3А, 12Х2Н4А 1.5752/15NiCr13 3415

12ХН, 20ХГНМ, 40ХГНМ 1.6523/20NiCrMo2-2, 1.6510/39NiCrMo3 8620, 8640

45ХН2МФА-Ш, 32X2HBMБP-Ш (KBK-32Ш)

18ХГ, 18ХГТ, 25ХГТ, 30ХГТ 1.7131/16MnCr5 5115

15Х5М 501

12ХМ, 12Х1МФ

20Х, 30Х, 40Х, 45Х 1.7016/17Cr3,  1.7030/28Cr4, 1.7035/41Cr4,  1.7045/42Cr4 5120, 5130, 5140, 5145

30ХГСА

20Х, 30Х, 40Х, 45Х 1.7016/17Cr3,  1.7030/28Cr4, 1.7035/41Cr4,  1.7045/42Cr4 5120, 5130, 5140, 5145

У7, У7А, У8А, У10А 1.1620/C70W2, 1.1520/C70U, 1.1625/C80W2, 1.1645/C105W2 W1, W108, W110, W112

ХВГ, 6ХС, 9ХС, 6ХВ2С, 9ХФМ, 9ХФ

ХН32Т

ХН38ВТ

ХН78Т

ХН60ВТ

08Х13, 12Х17, 08Х17Т, 15Х25Т, 08Х21Н6М2Т, 
09Х16Н4Б, 14Х17Н2, 03Х18Н11, 03Х17Н14М3, 
04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х21Н5Т,

20Х23Н13, 20Х23Н18, 10Х17Н13М2Т, 
10Х14Г14Н4Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н13М2Т, 
12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т,12Х18Н12Т, 

17Х18Н9, 07Х16Н6, 20Х13, 08Х22Н6Т, 06ХН28МДТ

1.4000/X6Cr13, 1.4021/X20Cr13,1.4016/X6Cr17, 1.4510/X3CrTi17, 
1.4057/X17CrNi16-2, 1.4306/X2CrNi19-11,  1.4541/X6CrNiTi18-10,

1.4301/X5CrNi18-10, 1.4307/X2CrNi18-9,
1.4310/X10CrNi18-8, 1.4435/X2CrNiMo18-14-3, 1.4571/

X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4878/X8CrNiTi18-10

310, 316L, 410S, 410, 420, 321,
316Ti, 304, 304L, 430, 439, 329

12Х18Н10Т-Ш, 09Х16Н4Б-Ш, 12X21H5T-Ш, 
11X11H2B2MФ-Ш

45Г17Ю3

                 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ



36

СОРТАМЕНТ  // 
СОРТАМЕНТ

ПРОФIЛЬ // ПРОФИЛЬ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ХІМСКЛАДУ  ТА СОРТАМЕНТУ // 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХИМСОСТАВУ И СОРТАМЕНТУтовщина, мм //
толщина, мм

розмір, мм //
размер, мм

довжина, мм //
длина, мм

Сталь рядова 
та конструкційна 
вуглецева // 

Сталь рядовая 
и конструкционная 
углеродистая

2…3,9 800…1000 1600…2000

ГОСТ 16523, IV гр., ГОСТ 380

ГОСТ 16523, IV гр., ГОСТ 1050

за домовленістю сторін  // по согласованию, ГОСТ 5520

за домовленістю сторін  // по согласованию, ГОСТ 19281

Сталь конструкційна 
легована, 
конструкційна 
нікельвмісна // 

Сталь 
конструкционная 
легированная, 
конструкционная 
никельсодержащая

2…3,9 800…1000 1600…2000

ТУ 14-1-4118, ГОСТ 4543

ТУ 14-1-4118, ГОСТ 14959

ГОСТ 11268

за домовленістю сторін  // по согласованию, ГОСТ 4543

за домовленістю сторін  // по согласованию, 14-1-702

за домовленістю сторін // по согласованию, ТУ 14-1-3370

за домовленістю сторін // по согласованию, ГОСТ 5520

за домовленістю сторін // по согласованию, 
ТУ 14-1-687, ТУ 14-1-1409, ГОСТ 11268

Сталь  
інструментальна //

Сталь 
инструментальная

2…3,9 800…1000 1600…2000

ТУ 14-1-776, ГОСТ 1435

за домовленістю сторін // по согласованию, ГОСТ 5950

за домовленістю сторін // по согласованию,, ТУ 14-1-795

Сталь нержавіюча 
корозійностійка, 
жароміцні сталі 
та сплави // 

Сталь нержавеющая 
коррозионностойкая, 
жаропрочные стали 
и сплавы

5…20 1000…1500 3000…6000 ТУ 14-1-625, ГОСТ 5632

4…20 1000…1500 3000…6000 за домовленістю // по согласованию, ГОСТ 5632

СОРТАМЕНТ  // 
СОРТАМЕНТ

ПРОФIЛЬ // ПРОФИЛЬ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ХІМСКЛАДУ  ТА СОРТАМЕНТУ // 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХИМСОСТАВУ И СОРТАМЕНТУтовщина, мм //
толщина, мм

розмір, мм //
размер, мм

довжина, мм //
длина, мм

Сталь конструкційна 
легована // 

Сталь 
конструкционная 
легированная

0,8-3,5 700-1000 1000-2000 ГОСТ 19904

Сталь нержавіюча 
корозійностійка, 
жароміцні сталі 
та сплави // 

Сталь нержавеющая 
коррозионностойкая, 
жаропрочные стали 
и сплавы

0,8-3,5 700-1000 1000-2000 ГОСТ 19904

ПРОКАТ ГАРЯЧЕКАТАНИЙ ТОНКОЛИСТОВИЙ //                  

ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНИЙ ТОНКОЛИСТОВИЙ //                  
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МАРКИ ПРЕДСТАВНИКИ //
МАРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

АНАЛОГИ ЗАКОРДОННИХ СТАНДАРТІВ // АНАЛОГИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ

Європейські стандарти DIN, EN //
Европейские стандарты DIN, EN

Стандарти США ASTM/AISI //
Стандарты США ASTM/AISI

Ст3сп 1.0037/St 37-2 A570 GR 36

10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50

1.1121/С10Е, 1.1141/С15Е, 1.1151/С22Е,
1.1158/С25Е, 1.1178/С30Е, 1.1181/С35Е,
1.1186/С40Е, 1.1191/С45Е, 1.1206/С50Е

1010, 1015, 1020, 1025, 1030,
1035, 1040, 1045, 1050

20К 1.1151/С22Е 1020

09Г2С, 10ХСНД, 15ХСНД, 16ГС, 17ГС, 16Г2АФ 1.0045/S355JR, 1.0570/St52-3

20Х, 30Х, 35Х, 40Х 1.7016/17Cr3,  1.7030/28Cr4, 1.7033/34Cr4,  1.7035/41Cr4 5120, 5130, 5135, 5140

65Г 1.1231/C67S 1566

25ХГСА, 30ХГСА

12ХН, 20ХГНМ, 40ХГНМ 1.6523/20NiCrMo2-2, 1.6510/39NiCrMo3 8620, 8640

12ХН3А, 12Х2Н4А 1.5752/15NiCr13 3415

20Х3МВФ (ЭИ 415)

07X3ГНMЮA

12ХМ

12Х1МФ, 12Х2НВФА, 50XГФA, 60С2А, 60С2, 
65С2ВА

1.5027/60Si7, 1.8159/51CrV4 6150, 9260

У7, У7А, У8А, У10А
1.1620/C70W2, 1.1520/C70U, 1.1625/C80W2, 

1.1645/C105W2
W1, W108, W110

ХВГ, 6ХС,5ХНМ 1.2419/105WCr6, 1.2713/55NiCrMoV6

9ХФМ, 9ХФ

08Х13, 12Х17, 08Х17Т, 15Х25Т, 08Х21Н6М2Т, 
09Х16Н4Б, 14Х17Н2, 03Х18Н11, 03Х17Н14М3, 
08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х21Н5Т, 20Х23Н13, 

20Х23Н18, 10Х17Н13М2Т, 10Х14Г14Н4Т,
10Х17Н13М3Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 

07Х16Н6, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 08Х22Н6Т, 06ХН-
28МДТ

1.4000/X6Cr13, 1.4021/X20Cr13, 1.4028/X30Cr13, 
1.4016/X6Cr17, 1.4510/X3CrTi17,  1.4057/X17CrNi16-2, 

1.4306/X2CrNi19-11, 1.4541/X6CrNiTi18-10, 
1.4301/X5CrNi18-10,   1.4307/X2CrNi18-9, 

1.4310/X10CrNi18-8, 1.4031/X39Cr13, 1.4510/X3CrTi17,
1.4435/X2CrNiMo18-14-3, 1.4571/X6CrNiMoTi17-12-2

410S, 410, 420, 321, 316Ti,
304, 304L, 430, 439, 329

ХН32Т, ХН38ВТ, ХН78Т, ХН60ВТ

МАРКИ ПРЕДСТАВНИКИ //
МАРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

АНАЛОГИ ЗАКОРДОННИХ СТАНДАРТІВ // АНАЛОГИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ

Європейські стандарти DIN, EN //
Европейские стандарты DIN, EN

Стандарти США ASTM/AISI //
Стандарты США ASTM/AISI

12Х2НВФА (ЭИ 712),
32Х2НВМБР-Ш (КВК-32Ш)

08Х18Н10, 08Х18Н10Т,
12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т,12Х18Н12Т,

07Х16Н6(ЭП288), ХН78Т (ЭИ435), ХН35ВТ(ЭИ612), 
ХН38ВТ(ЭИ703), ХН60ВТ(ЭИ868),
ХН45МВТЮБР-ИД (ЭП 718-ИД), 
ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭП648-ВИ), 
ХН62ВМЮТ-ВД (ЭП708-ВД)

1.4541/X6CrNiTi18-10, 1.4301/X5CrNi18-10, 1.4307/ X2CrNi18-9, 
1.4310/X10CrNi18-8

410S, 410, 420, 321, 316Ti,
304, 304L, 430, 439, 329

                 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ
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38

Сталь якісна кругла зі спеціальною  обробкою поверхні по ГОСТ 14955-77  //

Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности по ГОСТ 14955-77

Діаметр, мм // Диаметр, мм
Квалітет // Квалитет

h9 h10 h11 h12

1,20

1,70

2,20

2,70

1,25

1,75

2,25

2,75

1,30

1,80

2,30

2,80

1,35

1,85

2,35

2,85

1,40

1,90

2,40

2,90

1,45

1,95

2,45

2,95

1,50

2,00

2,50

3,00

1,55

2,05

2,55

1,60

2,10

2,60

1,65

2,15

2,65

-0,025 -0,040 -0,060

3,10

4,10

5,10

3,20

4,20

5,20

3,30

4,30

5,30

3,40

4,40

5,40

3,50

4,50

5,50

3,60

4,60

5,60

3,70

4,70

5,70

3,80

4,80

5,80

3,90

4,90

5,90

4,00

5,00

6,00

-0,030 -0,048 -0,075 -0,120

Сталь калібрована квадратна по ГОСТ 8559-75  // Сталь калиброванная квадратная по ГОСТ 8559-75

Розмір, мм // Размер, мм
Граничні відхилення по h11, мм //

Предельные отклонения по h11, мм
Довжина прутків, м (max)  //
Длина прутков, м (max)

5,0-6,0 -0,075

Квадрат размером до 8 мм в бунтах массой до 60 кг; 

квадрат размером более 8 мм в прутках длиной до 4 м

6,3-10,0 -0,09

11,0-18,0 -0,11

19,0-20,0 -0,13

Сталь калібрована шестигранна по ГОСТ 8560-78 гр. В, h11 // 

Сталь калиброванная шестигранная по ГОСТ 8560-78 гр. В, h11

Діаметр вписаного круга, мм  // Диаметр вписанного круга, мм

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 24,0

25,0 26,0 27,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 41,0

За домовленістю сторін можлива поставка прутків із конструкційних марок сталі з діаметром вписаного круга до 50 мм. //
По согласованию сторон возможна поставка прутков из конструкционных марок стали с диаметром вписанного круга до 50 мм.

Заготовка кована плоска (сутунка) по ТУ 14-136-335-2016 // 
Заготовка кованая плоская (сутунка) по ТУ 14-136-335-2016 

Розмір сутунки, мм  // Размер сутунки, мм
Відхилення від розмірів, мм, по: //
Отклонение от размеров, мм, по:

товщина //толщина
ширина //
ширина

довжина //
длина

товщині //
толщине

ширині //
ширине

довжині //
длине

35-65 125-285 710-1080
+2,5

-1,0

+15,0

-5,0

+25,0

-5,0

1. Співвідношення ширини та товщини сутунки має бути не більше 4,5. 
2. За домовленістю замовника з виробником допускається виготовлення кованої сутунки розміром 73х315х1010мм. //

1. Соотношение ширины и толщины сутунки должно быть не более 4,5. 
2. По согласованию заказчика с изготовителем допускается изготовление кованой сутунки размером 73х315х1010мм.
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Поковки із вуглецевої та легованої сталі, виготовлені ковкою на молотах по ГОСТ 8479-70 група I , II //

Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовленные ковкой на молотах по ГОСТ 8479-70 группа I , II

Тип поковки // Тип поковки Ø (товщина), мм  // Ø (толщина), мм
Співвідношення розмірів  // 
Соотношение размеров

Круглого, квадратного і прямокутного перерізів //

Круглого, квадратного и прямоугольного сечений
180-250 L>1,5Д

Шайби  //  Шайбы 200-600 H<0,5Д

Виробництво поковок відбувається за домовленістю виробника з замовником //

Производство поковок осуществляется по согласованию изготовителя с заказчиком.

Мідь // Медь Бронза // Бронза
Мідно-нікелеві сплави //
Медно-никелевые сплавы

Латунь // Латунь Титан // Титан Нікель // Никель

Труби // Трубы Труби // Трубы Труби // Трубы Труби // Трубы Труби // Трубы Труби // Трубы

Листи та полоси //
Листы и полосы

Листи та полоси //
Листы и полосы

Листи та полоси //Листы и полосы
Листи та полоси //
Листы и полосы

Листи та полоси //
Листы и полосы

–

Стрічки // Ленты Стрічки // Ленты Стрічки // Ленты Стрічки // Ленты - –

Прутки // Прутки Прутки // Прутки Прутки // Прутки Прутки // Прутки Прутки // Прутки –

Дріт //  Проволока Дріт //  Проволока – Дріт //  Проволока Дріт //  Проволока –

Профілі // Профили Профілі // Профили – Профілі // Профили Профілі // Профили –

Злитки // Слитки Злитки // Слитки – Злитки // Слитки - –

Плити // Плиты – – Плити // Плиты Плити // Плиты –

Фольга // Фольга – – Фольга // Фольга Фольга // Фольга –

Шини // Шины – – – - –

Покрівля // Кровля – – – - –

Аноди // Аноды – – – - –

КОЛЬОРОВИЙ МЕТАЛОПРОКАТ  //  ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ
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ПРОМИСЛОВА ПРОДУКЦІЯ / 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Одним з напрямків діяльності компанії 
RESOURCEGROUP є поставка промислової про-
дукції на підприємства державного сектора.

Компанія є представником провідних заводів ви-
робників промислової продукції.

Одним из направлений деятельности компании 
RESOURCEGROUP является поставка промыш-
ленной продукции на предприятия государствен-
ного сектора. 

Компания является представителем ведущих за-
водов производителей промышленной продук-
ции.

ПРОПОНУЄМО ВАМ РОЗГЛЯНУТИ МОЖЛИВІСТЬ ПОСТАВОК НАСТУПНОГО АСОРТИМЕНТУ: / 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК СЛЕДУЮЩЕГО 
АССОРТИМЕНТА:

• Електротовари

• Насоси та насосні станції

• Поршневі і роторні насоси

• Помпи, вакуумнасоси

• Приводні механізми

• Электротовары

• Насосы и насосные станции

• Поршневые и роторные насосы

• Помпы, вакуумнасосы

• Приводные механизмы

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ //  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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• Теплотехніка

• Верстати 

• Генератори 

• Електроінструмент 

• Компресори 

• Теплові насоси 

• Сонячні колектори 

• Запасні частини для високовольтної апаратури 

• Запасні частини для гідрогенераторів і електричних ма-
шин для ГЕС 

• Гумово-технічні вироби для АЕС

• Пневматичні елеватори 

• Ковшові елеватори 

• Стрічкові елеватори 

• Конвеєри 

• Конвеєри безперервної дії 

• Армовані шахтні конвеєри 

• Конвеєрне обладнання 

• Конвеєрні стрічки

• нержавіюча дріб

• сталева дріб

• колота дріб

• корунд

• Труби (поставляються погонажем)

• Труби (з кінцями, обробленими під зварювання)

• Відводи гнуті

• Відводи крутовигнуті

• Відводи секторальні

• Коліна

• Перехідники зварні, листові

• Перехідники штамповані

• Перехідники точені

• Теплотехника

• Станки

• Генераторы

• Электроинструмент

• Компрессоры

• Тепловые насосы

• Солнечные коллекторы

• Запасные части для высоковольтной аппаратуры

• Запасные части для гидрогенераторов и электрических 
машин для ГЭС

• Резино-технические изделия для АЭС

• Пневматические элеваторы

• Ковшевые элеваторы

• Ленточные элеваторы

• Конвейеры

• Конвейеры непрерывного действия

• Армированные шахтные конвейеры

• Конвейерное оборудование

• Конвеерные ленты

• нержавеющая дробь

• стальная дробь

• колотая дробь

• корунд

• Трубы (поставляемые погонажом)

• Трубы (с концами, обработанными под сварку)

• Отводы гнутые

• Отводы крутоизогнутые

• Отводы секторальные

• Колена

• Переходы сварные, листовые

• Переходы штампованные

• Переходы точеные

ПІДШИПНИКИ //  ПОДШИПНИКИ

ЕЛЕВАТОРИ ТА КОНВЕЄРИ //  ЭЛЕВАТОРЫ И КОНВЕЕРА

ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ДРОБИЛЬНОСТРУМЕНЕВОГО ОБЛАДНАННЯ //  
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДРОБЕСТРУЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТРУБОПРОВОДИ ВИСОКОГО І НИЗЬКОГО ТИСКУ //  
ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
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• Перехідники катані

• Трійники зварні перехідні

• Трійники зварні рівнопрохідні

• Трійники зварні з обтиснутими кінцями

• Трійники штамповані рівнопрохідні

• Штуцери

• Блоки з соплами

• Блоки з діафрагмами

• Денця

• Фланці з виступом

• Фланці з виступом (з’єднувальні)

• Фланці з западиною

• Фланці з патрубком

• Фланцеві з’єднання

• Заглушки міжфланцеві

• Заглушки приварні

• Заглушки еліптичні

• Заглушки з патрубком

• Бобишки

• Сосуди зрівняльні конденсаційні

• Пристрої дросельні

• Шайби дросельні

• Трубки дросельні

КАБЕЛІ Й ДРОТИ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

•  Силові кабелі в БПИ

•  Силові кабелі в ПВХ ізоляції

•  Силові кабелі в СПЕ ізоляції

•  Силові кабелі в гумі

•  Пожежобезпечні кабелі

•  Контрольні кабелі

•  Силові дроти

•  Неізольовані дроти

•  Самонесучі дроти

КАБЕЛІ ТА ДРОТИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

• Силові кабелі в ПВХ ізоляції

• Силові кабелі в СПЕ

• Силові кабелі в гумі

• Переходы катанные

• Тройники сварные переходные

• Тройники сварные равнопроходные

• Тройники сварные с обжатыми концами

• Тройники штампованные равнопроходные

• Штуцеры

• Блоки с соплами

• Блоки с диафрагмами

• Донышки

• Фланцы с выступом

• Фланцы с выступом (соединительные)

• Фланцы с впадиной

• Фланцы с патрубком

• Фланцевые соединения

• Заглушки межфланцевые

• Заглушки плоские приварные

• Заглушки эллиптические

• Заглушки с патрубком

• Бобышки

• Сосуды уравнительные конденсационные

• Устройства дроссельные

• Шайбы дроссельные

• Трубки дроссельные

КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

•  Силовые кабели в БПИ

•  Силовые кабели в ПВХ изоляции

•  Силовые кабели в СПЭ изоляции

•  Силовые кабели в резине

•  Пожаробезопасные кабели

•  Контрольные кабели

•  Силовые провода

•  Неизолированные провода

•  Самонесущие провода

КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

• Силовые кабели в ПВХ изоляции

• Силовые кабели в СПЭ

• Силовые кабели в резине

КАБЕЛЬНОПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ //  КАБЕЛЬНОПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
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• Пожежобезпечні кабелі

• Контрольні кабелі

• Силові кабелі

• Неізольовані дроти

• Самонесучі дроти

• Монтажні кабелі та дроти

КАБЕЛІ ТА ДРОТИ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ

• Силові кабелі в ПВХ ізоляції

• Силові кабелі в СПЕ ізоляції

• Силові кабелі в гумі

• Пожежобезпечні кабелі

• Контрольні кабелі

• Силові дроти

• Термостійкі дроти

• Монтажні кабелі та дроти

• Військово-польові кабелі зв’язку

• Провід й кабелі бортові

КАБЕЛІ ТА ДРОТИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТА ОБОРОННОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

• Дроти та кабелі імпульсні

• Дроти зі сплавів опорів

• Кабелі та дроти симетричні

• Кабелі антивібраційні

• Кабелі випромінювальні

• Кабелі та дроти силові ізольовані

• Дроти та кабелі монтажні

КАБЕЛІ, ДРОТИ, ШНУРИ ЗВ’ЯЗКУ

• Кабелі зв’язку коаксіальні

• Кабелі симетричні

• Кабелі польові

• Кабелі зв’язку телефонні

• Кабелі зв’язку телефонні розподільні

• Кабелі для структурованих систем зв’язку

• Дроти, шнури зв’язку

• Кабелі радіочастотні

• Кабелі телевізійні камерні

• Кабелі оптичні

• Хвилеводи

• Пожаробезопасные кабели

• Контрольные кабели

• Силовые кабели

• Неизолированные провода

• Самонесущие провода

• Монтажные кабели и провода

КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ МЕТАЛУРГИИ

• Силовые кабели в ПВХ изоляции

• Силовые кабели в СПЭ изоляции

• Силовые кабели в резине

• Пожаробезопасные кабели

• Контрольные кабели

• Силовые провода

• Термостойкие провода

• Монтажные кабели и провода

• Военно-полевые кабели связи

• Провода и кабели бортовые

КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ ВОЕННОЙ И ОБОРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• Провода и кабели импульсные

• Провода из сплавов сопротивлений

• Кабели и провода симметричные

• Кабели антивибрационные

• Кабели излучающие

• Кабели и провода силовые изолированные

• Провода и кабели монтажные

КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ШНУРЫ СВЯЗИ

• Кабели связи коаксиальные

• Кабели симметричные

• Кабели полевые

• Кабели связи телефонные

• Кабели связи телефонные распределительные

• Кабели для структурированных систем связи

• Провода, шнуры связи

• Кабели радиочастотные

• Кабели телевизионные камерные

• Кабели оптические

• Волноводы
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КАБЕЛІ ТА ДРОТИ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

• Силові кабелі в ПВХ ізоляції

• Силові кабелі в гумі

• Силові дроти

• Кабелі та дроти для електротранспорту

КАБЕЛІ ТА ДРОТИ 
ДЛЯ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

• Силові кабелі в ПВХ ізоляції

• Силові кабелі в СПЕ ізоляції

• Силові кабелі в гумі

• Пожежобезпечні кабелі

• Контрольні кабелі

• Силові дроти

• Неізольовані дроти

• Самонесучі дроти

• Кабелі для установок заглибних електронасосів

КАБЕЛІ ТА ДРОТИ ДЛЯ МАШИНОБУДУВАННЯ 

• Силові кабелі в ПВХ ізоляції 

• Силові кабелі в СПЕ ізоляції

• Силові кабелі в гумі 0,38 -0,66 кВ 

• Пожежобезпечні кабелі 

• Контрольні кабелі 

• Силові дроти 

• Термостійкі дроти 

• Обмотувальні дроти 

• Авіакосмічні кабелі та дроти

• Монтажні кабелі та дроти

• Суднові дроти 

• Термо-електродні дроти 

КАБЕЛІ ТА ДРОТИ 
ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

• Силові кабелі в ПВХ ізоляції 

• Силові кабелі в гумі 

• Силові дроти 

• Шахтні і екскаваторні кабелі

КАБЕЛИ И ПРОВОДА 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

• Силовые кабели в ПВХ изоляции

• Силовые кабели в резине 

• Силовые провода

• Кабели и провода для электротранспорта

КАБЕЛИ И ПРОВОДА 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• Силовые кабели в ПВХ изоляции

• Силовые кабели в СПЭ изоляции

• Силовые кабели в резине

• Пожаробезопасные кабели

• Контрольные кабели

• Силовые провода

• Неизолированные провода

• Самонесущие провода

• Кабели для установок погружных электронасосов

КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

• Силовые кабели в ПВХ изоляции

• Силовые кабели в СПЭ изоляции

• Силовые кабели в резине 0,38 -0,66 кВ

• Пожаробезопасные кабели

• Контрольные кабели

• Силовые провода

• Термостойкие провода

• Обмоточные провода

• Авиакосмические кабели и провода

• Монтажные кабели и провода

• Судовые провода

• Термоэлектродные провода

КАБЕЛИ И ПРОВОДА 
ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• Силовые кабели в ПВХ изоляции

• Силовые кабели в резине

• Силовые провода

• Шахтные и экскаваторные кабели
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• Клапани з кольорових сплавів запірні 

• Клапани сталеві запірні 

• Клапани з ковкого чавуну муфтові 

• Клапани з ковкого чавуну фланцеві 

• Клапани запірні електромагнітні 
з ковкого чавуну фланцеві 

• Клапани електромагнітні муфтові 

• Крани з кольорових сплавів конусні 

• Крани з кольорових сплавів кульові 

• Крани сталеві кульові 

• Крани з кольорових сплавів газові 

• Крани, клапани з кольорових сплавів спеціальні 

• Затвори поворотні дискові 

• Покажчики рівня (запірні пристрої) 

• Вироби сантехнічні 

• Засувки сталеві зварні РУ16 

• Засувки сталеві зварні Ру25

• Засувки сталеві литі Ру16

• Засувки сталеві литі Ру25

• Засувки сталеві литі Ру4О

• Засувки сталеві газові РУ16

• Засувки з кольорових сплавів

• Електроприводи для засувок

• Крани з кольорових сплавів багатоходові

• Клапани для опалювальних приладів

• Балансувальні клапани

• Відвідники повітря

• Регулятори електронні, клапани регулюючі 
та елеватори

• Регулятори тиску для води

• Затвори і клапани з кольорових сплавів зворотні

• Затвори і клапани зворотні з чавуну

• Затвори і клапани сталеві зворотні

• Клапани запобіжні

• Конденсатовідвідники

• Крани водорозбірні

• Фільтри сітчасті і брудовики

• Компенсатори і гнучкі вставки

• Клапаны из цветных сплавов запорные

• Клапаны стальные запорные

• Клапаны из ковкого чугуна муфтовые

• Клапаны из ковкого чугуна фланцевые

• Клапаны запорные электромагнитные 
из ковкого чугуна фланцевые

• Клапаны электромагнитные муфтовые

• Краны из цветных сплавов конусные

• Краны из цветных сплавов шаровые

• Краны стальные шаровые

• Краны из цветных сплавов газовые

• Краны, клапаны из цветных сплавов специальные

• Затворы поворотные дисковые

• Указатели уровня (запорные устройства)

• Задвижки чугунные

• Задвижки стальные сварные РУ16

• Задвижки стальные сварные Ру25

• Задвижки стальные литые Ру16

• Задвижки стальные литые Ру25

• Задвижки стальные литые Ру4О

• Задвижки стальные газовые РУ16

• Задвижки из цветных сплавов

• Электроприводы для задвижек

• Краны из цветных сплавов многоходовые

• Клапаны для отопительных приборов

• Балансировочные клапаны

• Воздухоотводчики

• Регуляторы электронные, клапаны регулирующие 
и элеваторы

• Регуляторы давления для воды

• Затворы и клапаны из цветных сплавов обратные

• Затворы и клапаны обратные из чугуна

• Затворы и клапаны стальные обратные

• Клапаны предохранительные

• Конденсатоотводчики

• Краны водоразборные

• Фильтры сетчатые и грязевики

• Компенсаторы и гибкие вставки

ЗАПІРНОРЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА //  ЗАПОРНОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
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