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ПРЕС-ВИПУСК 

Виробництво будівельних матеріалів у Дніпропетровській області 

День будівельника відзначається в Україні щорічно у другу неділю серпня. 

Дніпропетровщина має значний потенціал розвитку підприємств будівельної індустрії, а 

підприємства з виробництва будівельних матеріалів належать до базових галузей 

промисловості регіону та є невід’ємною складовою його господарського комплексу. 

Доля обсягу реалізованої промислової продукції галузі з виробництва гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у загальнообласному обороті 

від промислової діяльності у І півріччі 2018р. склала 3,1%. Продукція для будівництва, що 

випускається на потужностях підприємств області, характеризується різноманітністю та 

широким асортиментним рядом, основу якого складає цегла невогнетривка керамічна 

будівельна, плити та плитка керамічні, портландцемент, вапно негашене, гашене та 

гідравлічне, бетонні та гіпсові суміші, збірні елементи конструкцій для будівництва. 

За підсумками роботи підприємств області у січні–червні 2018р. ними було випущено 

цегли невогнетривкої керамічної будівельної (крім виробів з борошна кам’яного 

кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових) 26,8 тис.м3, сумішей будівельних сухих (крім 

розчинів бетонних, готових для використання) – 43,3 тис.т, елементів конструкцій збірних 

для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – 55,2 тис.т, блоків та цегли з 

цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – 68,7 тис.т, сумішей асфальтових 

для дорожнього покриття – 106,1 тис.т, розчинів бетонних, готових для використання – 

304 тис.т, вапна негашеного – 396,2 тис.т, та багато іншого.  

Зведення житлових, нежитлових та інженерних споруд неможливе без використання 

продукції інших, суміжних, галузей промислового виробництва. У сучасному будівництві 

використовується продукція добувної промисловості – граніт, пісок, галька та гравій, щебінь, 

глина; деревообробної – вироби столярні та конструкції дерев’яні будівельні; хімічної –

добавки для цементів, будівельних розчинів та бетонів, фарби та лаки, суміші невогнетривкі 

для поверхонь фасадів, внутрішніх стін будинків, підлог, стель, шпатлівки малярні, смоли; 

металообробки – металоконструкції збірні будівельні, арматура кріплення та вироби подібні 

для будівель, на формування та виконання «портфелів замовлень» яких значно впливає 

рівень розвитку будівництва в регіоні.  

Виробництво будівельних матеріалів має сприяти зростанню якості та обсягів 

житлового будівництва, переходу на нові архітектурно-будівельні системи, типи будівель і 

сучасні технології їх спорудження, скороченню затрат ресурсів при будівництві, випуску 

якісних, екологічно чистих, сучасних будівельних матеріалів, які відповідають всім вимогам 

сучасного ринку. 
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