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6.3. Ресурси хімічної промисловості

Основна хімія
Содове виробництво є одним з найдавніших хімічних виробництв в Україні. 

Через те, що воно є матеріалоємним (для виробництва 1 тонни кальцинованої 
соди використовують 1,5 тонни кухонної солі, 1,5 тонни вапняку, 1,7 тонни умо
вного палива), його виробництво розміщено в районах видобутку сировини –
вапняків та кухонної солі. 

Виробництво кислот
Сірчану кислоту використовують при виробництві мінеральних добрив, у 

металургії, нафтопереробній, текстильній, харчовій промисловості. У 1940 році 
було вироблено 407 тис. тонн сірчаної кислоти в моногідриді, в 1960 р. – 1311, в 
1970 р. – 2223, в 1980 р. – 4507, в 1990 р. – 5011, в 1993 р. – 1843 тис. тонн.

Мінеральні добрива
Виробництво мінеральних добрив у переліку на 100 % поживних речовин 

виросло з 11 тис. тонн в 1928 році до 4200 тис. тонн в 1991 році, або в 382 рази.  
З ним виросла також кількість ресурсів, що витрачається на їх виробництво.

Промисловість хімічних волокон і ниток
У 1990 році підприємства цієї галузі виробили продукції на 19 % більше, ніж у 

1983 році. Випуск продукції в 1991 році був у 1,24 раза більший, ніж у 1990 році.
Сировиною для цього виробництва є органічні сполуки, одержані в резуль

таті переробки нафти, газу, кам’яного вугілля.
У 1991 році вироблено 826,4 тис. тонн синтетичних смол і пластмас (в 1980 

р. – 509,9 тис. тонн), а в 1993 році вивезено 376,0 тис. тонн, при імпорті 228,9 
тис. тонн. Сальдо імпорту-експорту складає +147,1 тис. тонн.

Спостерігається велика кількість витрат на виробництво продукції – сиро
вини, умовного палива, а також на перевезення продукції з одного місця в інше.

Лакофарбова промисловість
Сировиною можуть бути матеріали і відходи лісової, деревообробної та 

целюлозно-паперової промисловості, продукція паливно-енергетичного компле
ксу та інше.

Шинна промисловість
Сировина – штучний та природний каучук, різні кислоти, необхідне паливо. 

Темп розвитку цієї промисловості у другій половині 80-х років був достатньо 
високим: у 1990 році випуск продукції був на 10 % більший, ніж у 1985 році, але 
з початку 90-х років спостерігається зниження виробництва.

Гумоазбестова промисловість
Випускає більше 30 тис. найменувань продукції. Для виробництва потрібна 

така сировина: сажа, синтетичний і природний каучук, різноманітні кислоти, 
барвники, певна кількість умовного палива.

Хіміко-фармацевтична промисловість
Виробляє велику кількість хімічних речовин, які відносяться до ліків та 

засобів особистої гігієни. Як сировину використовують велику кількість хіміч
них сполук, які конкретно належать до кожного виду продукції галузі. Напри
клад, Н2О2 виробляють за допомогою сірчаної кислоти, високої кількості елект
роенергії та умовного палива.
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