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7.2. Географія. Основні показники

Розміщення підприємств будівельних матеріалів та будівельної індустрії 
має свої особливості:

 тяжіння до джерел сировини у зв’язку з низькою транспортабельністю 
сировини та її значними витратами при виробництві продукції (цементні, 
гіпсові, нерудні та інші підприємства);

 тяжіння до районів споживання (заводи збірного залізобетону, розчинів та ін.).

Виробництво будівельних матеріалів об’єднує декілька тисяч підприємств, 
розташованих в усіх областях України. Так, центри виробництва продукції цеме
нтної і скляної промисловості, а також промисловості будівельної кераміки оріє
нтовані на сировинні райони.

Цементна промисловість особливо розвинена в Донецько-Придніпров-
ському економічному районі (Донецька область, Кривий Ріг та Дніпродзержинськ 
Дніпропетровської області). В Південно-Західному економічному регіоні виробниц
тво цементу в основному зосереджено у Львівській та Рівненській областях. У цій 
промисловості створені такі нові центри – Балаклія (Харківська область), Кам’яне
ць-Подільський (Хмельницька область), Ольшанське (Миколаївська область).

Якщо брати виробництво будівельної кераміки, то в Україні діють великі 
механізовані підприємства в Донецькій, Харківській, Львівській та Хмельниць
кій областях.

В Україні працюють 37 заводів скляної промисловості. Найпотужніші з 
них розташовані в містах Костянтинівці, Лисичанську, Львові, Херсоні, Керчі, 
Одесі, смт Буча (Київська область).

Заводи промисловості стінових матеріалів розташовані в таких містах:
 виробництво глиняної цегли – Ірпінь (Київська область), Запоріжжя, 

Полтава;
 виробництво силікатної цегли – Херсон, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, 

Черкаси, Чернігів, Червоний Лиман (Донецька область), Трипілля (Київська 
область), Ладижин (Вінницька область), Розвадове (Львівська область);

 заводи силікатних виробів – Суми, Миколаїв (тимчасово не працює), Бєл
город-Дністровський (Одеська область), Славута (Хмельницька область).

Підприємства промисловості нерудних будівельних матеріалів розташовані 
в багатьох районах країни. Основні з них знаходяться в Запоріжжі, Житомирі, Кри
вому Розі, Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Коростені, Кременчуці, Хусті та ін.

Розглянемо сучасний стан галузі та прогнозні оцінки її розвитку.
Різкий спад інвестиційної діяльності негативно вплинув на роботу промис

ловості будівельних матеріалів і попит на її продукцію. За 1991-1997 рр. обсяг 
товарної продукції галузі скоротився у 4,4 раза, виробництво залізобетону – в 
9,7, цементу – в 4,5, стінових матеріалів – у 5,6 раза.

Підприємства галузі багато років працювали практично на знос, що в умо
вах економічної кризи поставило їх на межу розвалу.

Підвищення цін на енергоносії і тарифів на вантажоперевезення, а також 
високий податковий тиск викликали зростання вартості продукції галузі та, як 
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наслідок, спад конкурентоспроможності. Вирішення проблем галузі ускладнене 
надзвичайно низьким технічним рівнем багатьох її підприємств. Надмірний знос 
основних фондів призводить до аварійного стану багатьох цегельних і цемент
них заводів та інших підприємств промисловості будівельних матеріалів, різкого 
зниження рівня використання потужностей, падіння престижності професії буді
вельника. На ринку стала неконкурентною продукція, що виробляється за стари
ми технологіями і оснащенням. У першу чергу це стосується енергоємних буд
матеріалів: залізобетону, керамічної цегли, цементу та інших матеріалів і конс
трукцій, якими зараз перенасичений ринок. Однією з найбільш енергоємних га
лузей промисловості будівельних матеріалів є цементне виробництво, де витрати 
на паливо та електроенергію складають майже половину собівартості його виро
бництва. У зв’язку з дефіцитом палива та ростом цін на енергоносії реконструк
ція цементної промисловості є однією з першочергових.

Попит існує на відносно дешеві нетрадиційні будівельні матеріали, які ма
ють високі споживчі властивості (наприклад, вироби з пористих та ніздрюватих 
бетонів, матеріали із золошлакових відходів), підвищується він також на прести
жні і дорогі матеріали для індивідуального та офісного будівництва (черепиця, 
високоякісні керамічні, фаянсові, столярні вироби, опоряджувальні матеріали, 
предмети домовлаштування, а також системи автономного життєзабезпечення 
садиб та офісів, включаючи автономні системи опалення, кондиціювання, водо
постачання і водовідведення).

Потенційний попит на нетрадиційні та високоякісні матеріали зараз має 
тенденцію до зростання.

Починаючи з 1996 року, спостерігається поступове нарощування обсягів 
виробництва будівельних матеріалів, конструкцій, деталей та предметів домо
влаштування. Це пов’язано з пожвавленням інвестиційної та підрядної діяльнос
ті в країні, необхідністю структурної та технологічної перебудови практично 
всіх галузей національної економіки.

До 2015 року товарну продукцію промисловості будівельних матеріалів 
прогнозується збільшити в порівнянні з 1997 роком у 3,3-3,4 раза, що на декілька 
пунктів вище за темпи зростання будівельно-монтажних робіт. Це пов’язано з 
необхідністю випереджального розвитку цієї галузі, підвищення технічного рів
ня її підприємств, якості продукції цієї інвестиційно забезпечуючої галузі.

Нижчими темпами по відношенню до росту обсягів товарної продукції пе
редбачається випуск конструкцій і виробів із залізобетону в зв’язку із заміною 
його на ефективні металоконструкції, що мають значно меншу ресурсомісткість 
та масу. Відбудуться також значні зміни в структурі номенклатури стінових ма
теріалів. У загальному їх обсязі зросте питома вага виробів із легких, пористих 
та ніздрюватих, багатошарових ефективних панелей типу “сендвіч” та ін.

Дані про основні показники будівельного комплексу наведено в табл. 7.2.1-7.2.2.
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Таблиця 7.2.1
Основні показники будівництва

Таблиця 7.2.2
Виробництво основних видів будматеріалів

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Обсяг реалізованої будівельної 
продукції (у фактичних цінах), 
млн. грн.

13095,8 16049,5 19853,3 29174,1 46425,7 51482,0

Основні засоби будівництва 
(у фактичних цінах; на кінець 
року), млн. грн.

15462 16927 17312 18256 20421 23218

Кількість будівельних підприємств 21716 23124 24456 26856 29917 32521

Рентабельність операційної 
діяльності будівельних 
підприємств, відсотків

1,3 3,5 1,2 2,2 2,1 2,2

Частка збиткових будівельних 
підприємств, відсотків

40 37 38 36 34 34

Середньорічна кількість 
найманих працівників 
у будівництві, тис. осіб

697,0 653,0 630,5 633,6 655,7 657,9

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата найманих 
працівників у будівництві, грн.

230,17 300,55 356,46 443,85 582,16 751,19

2003 2004 2005

Скло, млн. м3 7,6 9,1 8,7

Плити і плитки керамічні, млн. м3 12,9 17,0 19,8

Цемент, млн. т 8,9 10,6 12,2

Вапно, тис. т 4962 5302 5342

Блоки та цегла з цементу, штучного каменю 
чи бетону будівельні, млрд. шт. умовної цегли

1,5 1,7 1,8

Цегла керамічна невогнетривка будівельна, 
млрд. шт умовної цегли

1,6 1,8 1,9

Елементи конструкцій збірні для житлового чи 
громадського будівництва з цементу, бетону 
чи штучного каміння, млн. м3

2,5 2,8 3,2

Листи гофровані, шифер та аналогічні вироби 
з азбоцементу, млн. умовних плит

733 716 811

Труби, тис. км умовних труб 1,5 2 2,3

Вироби з асфальту, млн. м3 46,2 50,7 56,2

Шлаковата, млн. м3 0,3 0,3 0,2
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