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7.3. Сировина і матеріали

Сировиною для багатьох будівельних матеріалів є корисні копалини. Ниж
че наведені деякі з них із зазначенням місцезнаходження (по СНД): 

 магнезит MgCO3, родовища якого є в Челябінській (Чаткінське) та Оре
нбурзькій (Хаміровське) областях;

 доломіт CaCO3•MgCO3 – Донбас, Поволжя, Ленінградська область, Си
бір, Кавказ;

 родовища бокситів знаходяться на Кольському півострові, на Уралі, в 
Сибіру, на Кавказі, в Донбасі;

 кварцовий пісок – родовища є у Московській, Ленінградській, Воронезь
кій, Донецькій, Волинській, Іркутській областях;

 кремній – Московська, Іванівська, Донецька та Волинська області;
 польові шпати добувають в Карелії, Сибіру, Донецькій та Волинській 

областях;
 великі родовища вогнестійких глин – Латненське (Воронезька обл.), 

Часов’ярське (Донецька обл.), Боровицьке (Новгородська обл.), Белкін
ське, Богдановське та Бускульське (Єкатеринбурзька обл.) та ін.;

 кварцити добувають у Донбасі, на Уралі та в Житомирській області;
 силіманіт – на Уралі та в деяких регіонах України;
 з фосфатних руд на території України добуваються фосфорити – на Во

лино-Поділлі, Придністров’ї, Дніпровсько-Донецькій западині, Івано-
Франківській обл. (Незвіське) та Сумській обл. (Кролевецьке);

 вогнестійкі глини концентруються на Донбасі (Часов’ярське, Новорай
ське) та у Придніпров’ї (Поволзьке, П’ятихатське, Кіровоградське); 

 бентонітові глини – Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Донецька 
області та Крим;

 достатні запаси формувальних пісків алювіального та морського по-
ходження існують у Харківській, Донецькій, Запорізькій та інших об
ластях.

Наша держава практично повністю забезпечена сировиною для виробниц
тва будівельних матеріалів. Як цементна сировина використовуються карбо
натні породи (вапняки, крейда, мергелі), гіпси та глини, котрі зустрічаються 
практично на всій території України, але найбільше – у Донецькій, Харківсь
кій, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській, Івано-Франківській 
областях та в Криму. Глини, суглинки, глинисті сланці та мергелі, що придатні 
для виробництва цегли та черепиці, поширені практично на всій території 
України (крім Карпат та Криму). Розвідані запаси кварцових пісків становлять 
220 млрд. тонн і сконцентровані у 24 районах. Окрім сировини, яку потрібно 
обробляти, в Україні знаходяться дуже багаті поклади будівельного каміння 
(близько 8 млрд. м3 розвіданих запасів) та якісного облицювального (понад 280 
млн. м3).
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