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Виконано аналіз обсягу хімічного виробництва за 2020 рік восьми українських 
коксохімічних підприємств і виробництв, які знаходилися на підконтрольній Україні 
території. Показано, що максимальна кількість хімічних продуктів уловлювання з 
коксового газу припадала на смолу кам’яновугільну безводну (419,1 тис. т), продуктів 
переробки сирого бензолу – на бензол технічний (3,7 тис. т), продуктів переробки 
смоли кам’яновугільної – на пек кам’яновугільний (96,4 тис. т). У порівнянні з 2019 
роком максимальне нарощування об’єму виробництва у 2020 році припадало на 
полімери бензольного відділення (у 4,5 рази), сольвент технічний (у 2 рази), залишки 
кубові (у 2 рази), головну фракцію (у 2019 році не виробляли), антраценову фракцію(у 
1,5 рази), максимальний спад – на сірчану кислоту (у 1,2 рази), пластифікатори 
бетонних сумішей (не виробляли) і масло легко-середнє (у 1,3 рази). У середньому за 
підприємствами: з 1 т сухої шихти вихід смоли кам'яновугільної становив 3,45 %, 
аміаку – 0,33 %, бензолу сирого – 0,68 %, а максимальний вихід від загальної витрати 
сировини припадав на бензол технічний – 58,3 % і пек середньотемпературний – 28,4 
%. Показники властивостей однієї і тієї ж хімічної продукції, виробленої на різних 
підприємствах, відповідали різним маркам або сортам, що пояснюється різницею що 
у якості сировини, то й у особливостях виробничих процесів. Хімічна продукція 
коксохімічних підприємств впроваджувалася у різних галузях промисловості як 
готова продукція або сировина. Через руйнування та пошкодження коксохімічних 
підприємств, що знаходилися під впливом ведення бойових дій або порушення 
логістичних поставок сировини й енергоресурсів, питання спроможності вітчизняних 
коксохімічних підприємств виготовляти продукцію стає дуже актуальним. 
Наведений у статті аналіз має бути використаний для оцінки збитків, спричинених 
вітчизняним підприємствам збройною агресією РФ. 
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