
13 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ВІТАЄМО ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

з виробництва одягу

текстильного виробництва

з виробництва шкіри, виробів              
зі шкіри та інших матеріалів

Легка промисловість                         
Івано-Франківської області

представлена 
підприємствами

Питома вага                                             
у загальнодержавному обсязі  
реалізованої продукції галузі   

у 2020 році ─ 1,4%

2018 2019 2020 січень-квітень 
2021р.

497,0 446,8 340,4 102,7

Обсяг реалізованої продукції 
легкої промисловості в області

Виробництво основних видів продукції легкої промисловості                                                        
в Івано-Франківській області  у  2020 році1

Серед найбільших підприємств легкої промисловості області – товариства    «Трокс Україна»,                      
«Світ шкіри», «Шкіряник», «Швейна фабрика «Довіра», «Спецодяг», «Мірам», «Ажур»,                            

ВТШП «Галичина»,  виробничий підрозділ  ХРТ «Текстиль Івано-Франківськ» 

Куртки, піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини 
бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі                       
та професійні

Питома вага                                     
у загальнодержавному 

обсязі                 

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі, з тканини бавовняної або 
з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні

Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі, з тканини бавовняної або                     
з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні

41,2 тис.шт

84,4 тис.шт

140,8 тис.шт

Комбінезони з нагрудниками та бретелями чоловічі та хлопчачі
з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 
виробничі та професійні

34,2 тис.шт

Костюми та комплекти (крім трикотажних) чоловічі та хлопчачі 5,7 тис.шт

Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби, без волосяного покриву 948 т

________________________

1 Дані наведено на підставі короткострокової звітності.

Вагомою також була частка області у загальнодержавному виробництві

капелюхів та інших головних уборів з фетру 
хутряного чи вовняно-хутряного; предметів одягу, 

аксесуарів до одягу з хутра; светрів, пуловерів, 
кофт, жилетів та кардиганів з бавовни, жіночих

та дівчачих − 18,1−48,3%

брюк, бріджів, шортів, комбінезонів
з нагрудниками та бретелями, жіночих

та дівчачих; пальт, півпальт, плащів, накидок, 
чоловічих та хлопчачих;  одягу іншого (крім
трикотажного) чоловічого та хлопчачого − 

7,6–10,3%

Середня заробітна плата 
у 2020 році  − 6799 грн

Кількість зайнятих  в галузі       
у 2020 році − 1,5 тис. осіб

У 2020р. підприємствами легкої промисловості 
освоєно  10,5 млн.грн капітальних інвестицій

0,5% обсягу 
інвестицій                                

у промисловість

3,8%

4,5%

4,5%

7,3%

9,7%

19,6%

(млн.грн) 


