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БУДІВЕЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС

7.1. Загальна характеристика

Промисловість будівельних матеріалів – важлива складова частина мате
ріально-технічної бази будівництва. Розвиток виробництва будівельних матеріа
лів значною мірою обумовлює і обсяги капітального будівництва та його про
грес. Галузь базується на значних місцевих сировинних ресурсах (кам’яні буді
вельні матеріали, вапняки, глини та ін.).

Виробництво будівельних матеріалів є однією з галузей важкої промисло
вості та найважливішою складовою частиною будівельного комплексу. Промис
ловість будівельних матеріалів має багатогалузевий характер. Вона об’єднує 
галузі добувної промисловості (природний камінь та нерудні матеріали); переро
бної промисловості (азбоцементні вироби, збірний залізобетон та ін.); змішані 
підгалузі, які об’єднують видобування і переробку сировини та матеріалів. Спе
цифіку промисловості будівельних матеріалів визначає ще й така її особливість, 
як взаємозамінюваність продукції.

Основною продукцією промисловості будівельних матеріалів в Україні є 
швидкозастигаючий, декоративний та інші види цементу, великорозмірні хвиле
подібні та плоскі азбестоцементні листи, азбестоцементні труби підвищеної на
пірності, кольорові керамічні плитки, керамічна сантехніка, теплозахисне, про
фільне та оздоблювальне скло, склоблоки, деталі з щільного та пористого силі
катного бетону, тепло- і звукоізоляційні матеріали, полімерні будматеріали та ін.

Головні галузі виробництва будівельних матеріалів – цементна промисло
вість і виробництво будівельних конструкцій та деталей. Цементна промисло-
вість – одна з найважливіших галузей промисловості будівельних матеріалів, 
підприємства якої виготовляють різні види цементу – “хліба” будівельної індуст
рії. Цемент – це тонкоподрібнений порошок штучної неорганічної в’яжучої ре
човини, виготовленої з вапнякової сировини (вапняк, мергель). При суміші з 
водою (водними розчинами солей та іншими рідинами) він спочатку ущільню
ється, а потім твердіє, з’єднує заповнювачі чи каміння. Його використовують 
найбільше у виробництві бетонних та залізобетонних виробів і конструкцій, для 
виготовлення будівельних розчинів.

Промисловість будівельних конструкцій та деталей об’єднує підприємс
тва по виробництву збірного залізобетону, будівельних металевих конструкцій 
та столярних виробів, котрі, як правило, тяжіють до великих промислових 
центрів та вузлів, населених пунктів із значним обсягом житлового та громадсь
кого будівництва.

У будівництві також використовується продукція деяких інших галузей про-
мисловості: скляної та фарфорово-фаянсової (віконне скло), хімічної промисло
вості (поліетиленова плівка). 

Будівельна база є однією з найбільш капіталоємких, диференційованих за 
рівнем елементів виробничою інфраструктурою. Її вплив на визначення темпів, 
масштабів розміщення виробництва у багатьох випадках виявляється вирішаль
ним. Вона об’єднує підрядні будівельні організації, монтажні, спеціалізовані 
організації, а також організації, котрі виконують роботи господарським спосо
бом. Розвиток будівельної індустрії залежить від обсягів та темпів розвитку ряду 
галузей промисловості, чорної металургії, машинобудування, енергетики, про
мисловості будівельних матеріалів, деревообробної промисловості та інших, що 
обумовлює складні міжгалузеві зв’язки капітального будівництва.
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