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ПРЕС-ВИПУСК 

Виробництво будівельних матеріалів у Дніпропетровській області 

 

День будівельника відзначається в Україні щорічно у другу неділю серпня. Маючи 

значний потенціал розвитку будівельної індустрії, Дніпропетровщина створює на 

потужностях своїх підприємств широкий асортимент продукції промисловості, яка 

використовується у сучасному будівництві.  

За підсумками роботи підприємств галузі з виробництва гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–червні 2019 р. індекс промислової 

продукції склав 101,7%. Товаровиробниками області було випущено цегли невогнетривкої 

керамічної будівельної (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів 

діатомітових) 21,4 тис.м3, сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для 

використання) – 28,3 тис.т, сумішей асфальтових для дорожнього покриття – 49,4 тис.т, 

елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю  

штучного – 71,1 тис.т, блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для 

будівництва – 80,4 тис.т, розчинів бетонних, готових для використання – 216,9 тис.т, вапна 

негашеного – 400,1 тис.т та багато іншого.  

Частка обсягу реалізованої промислової продукції галузі у загальнообласному обороті 

від промислової діяльності у І півріччі 2019 р. склала 3,4%.  

Сучасне зведення будівельних споруд неможливе без використання продукції 

суміжних галузей промисловості. У добувній промисловості області видобувають граніт, 

пісок, щебінь та глину, які є сировинною базою для випуску будівельних матеріалів, в інших 

галузях товаровиробники-переробники виготовляють вироби столярні та конструкції 

будівельні з деревини, вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги дерев’яні, плити 

деревостружкові та подібні з деревини, фанеру клеєну, шпалери, шпатлівки малярні, фарби 

та лаки, суміші невогнетривкі для поверхонь фасадів, внутрішніх стін будинків, підлог, 

стель, металоконструкції збірні будівельні, арматуру кріплення та вироби подібні для 

будівель і т.ін., на формування та виконання «портфелів замовлень» яких значно впливає 

рівень розвитку будівництва в регіоні. 

Розвиток та сучасне виробництво будівельних матеріалів має сприяти зростанню якості 

та зручності житлового будівництва, переходу на нові архітектурно-будівельні системи, типи 

будівель і сучасні технології їх спорудження, скороченню затрат ресурсів при будівництві, 

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

сьогоденного ринку. 
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