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До професійного свята − Дня працівників 
легкої промисловості

Щорічно у другу неділю червня відзначається День
працівників легкої промисловості.
Саме завдяки праці фахівців цієї сфери споживачі
мають можливість купувати якісну продукцію
виробництва підприємств Дніпропетровщини.
Головне управління статистики щиро вітає всіх
працівників галузі з професійним святом!
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У квітні 2019 року на підприємствах
текстильного виробництва, виробництва
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів працювало 3,9 тис. осіб,
середня номінальна заробітна плата
штатного працівника склала 5984 грн.

Виробництво окремих видів продукції легкої промисловості в області
у січні−квітні 2019 року
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Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи ручного 
в’язання), т 45,5 107,7

Мішки та пакети зі стрічки поліетиленової чи поліпропіленової для 
пакування товарів (крім трикотажних машинного чи ручного в’язання), т 340,9 80,7

Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з 
волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 9,0 118,4
Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон 
синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 5,6 193,1

Брюки та бриджі з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім 
трикотажних, виробничих та професійних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт 19,9 140,1

Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 15,5 109,2

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 41,7 106,4

Брюки та бриджі з тканини бавовняної (крім джинсових, трикотажних, 
виробничих та професійних), жіночі та дівчачі, тис.шт 150,9 101,3
Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та 
дівчачі, тис.шт 15,4 100,7

Обсяг реалізованої продукції легкої промисловості
у січні−квітні 2019 року становив 492,7 млн.грн
(0,3% загальнообласного обороту від промислової
діяльності).
Разом з тим у загальнодержавному обороті від
реалізації продукції легкої промисловості частка
регіону дорівнювала 6,3%.

Індекси промислової продукції у січні−квітні 2019 року, у %
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Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів


