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ПРЕС-ВИПУСК                                                         
 

Виробництво будівельних матеріалів у Дніпропетровській області 
 

День будівельника відзначається в Україні щорічно у другу неділю серпня і приносить відчуття 

свята, причетності до краси створених для людей міських та сільських краєвидів, великих та малих 

промислових будівель та інженерних споруд, визнання нелегкої праці, досягнень та заслуг великої 

армії працівників, зусиллями яких з року в рік будується обличчя нашої держави.  

Головними їх суміжниками, без вкладу яких неможливе ні одне будівництво, є підприємства 

галузі з виробництва будівельних матеріалів, діяльність котрих характеризується різноманітністю 

промислової продукції, яка створюється для потреб будівників. В області виробляється цегла, 

блоки та плитка керамічна, цемент та вапно, будівельні, бетонні та гіпсові суміші, стінові 

матеріали, збірні елементи конструкцій для будівництва та багато іншого. Провідні підприємства 

цієї галузі зосереджені у містах Кривому Розі, Дніпродзержинську, Дніпропетровську.  

За підсумками роботи січня–червня 2013р. досягти рівня першого півріччя минулого року 

вдалось підприємствам з випуску абразивних виробів та неметалевих мінеральних виробів 

(індекс – 127%), при цьому скорочено темпи випуску продукції на підприємствах з виробництва 

цементу, вапна та гіпсових сумішей – 98,8%, виробів з бетону, гіпсу та цементу – 90%, 

будівельних матеріалів із глини – 86,3%, вогнетривких  виробів – 69,4%. У першому півріччі 

2013р. в області зріс випуск клінкерів цементних на 15,3%, виробів багатошарових, ізолюючих зі 

скла – на 35,2%, сумішів асфальтових для дорожнього покриття – у 2,5 раза, водночас в галузі 

зменшено випуск розчинів бетонних, готових для використання на 1,7%, вапна негашеного, 

гашеного та гідравлічного – на 12,2%, плиток та плит керамічних – на 12,5%, елементів 

конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю – на 36,2%, виробів 

вогнетривких – на 39,2%.  

Крім того, в сучасному будівництві широко використовується продукція багатьох інших 

галузей промислового виробництва: добувної – граніт, пісок, гравій, щебінь, глина; 

деревообробної – вироби дерев’яні будівельні, плити деревостружкові, панелі дерев’яні; хімічної – 

готові добавки для цементів, будівельних розчинів та бетонів, фарби та лаки, смоли, пластмасові 

та інші покриття, і на формування «портфелів замовлень» та їх виробництво впливає рівень 

розвитку будівництва в регіоні.  

Метою сьогодення цієї галузі є запровадження науково–технічних досягнень у технологіях та 

техніці світового рівня, зростання потужного виробничого та кадрового потенціалу, що є 

запорукою забезпечення у повному обсязі будівельних об’єктів необхідними матеріалами та 

перспективних взаємовідносин зі споживачами.  
        

Начальник     О.М.Шпильова 
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