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До професійного свята Дня працівників легкої промисловості
У другу неділю червня відзначають своє професійне свято працівники легкої
промисловості України. Натхненною працею товаровиробників галузі створюється розмаїття
фарб, візерунків та ажурів текстильного виробництва, вишуканість та елегантність швейних
виробів і трикотажного одягу, зручність взуття, різноманітність шкіряних товарів. Немає
жодної людини, яка не використовує у своєму житті вироби легкої промисловості – саме такі
вироби створюють настрій та позитивне сприйняття дійсності.
Протягом січня–квітня 2017 року індекс промислового виробництва у текстильному
виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
становив 100,5%. Підприємства області випускали білизну постільну; матеріали неткані та
вироби з матеріалів нетканих, крім одягу; чоловічі та хлопчачі комплекти і костюми, піджаки
та блейзери з тканини бавовняної або з синтетичних і штучних волокон, виробничі та
професійні, сорочки (крім трикотажних); жіночі та дівчачі пальта, півпальта, накидки, плащі,
анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, уключаючи лижні, та вироби подібні,
жакети та блейзери, сукні, блузки, сорочки та батники (крім трикотажних); трикотаж спідній;
взуття та іншу продукцію.
Обсяг реалізованої продукції легкої промисловості у січні–березні 2017р. склав
311,5 млн.грн (0,3% загальнообласного обороту від промислової діяльності).
Разом з тим у загальному обсязі реалізації легкої промисловості України частка
Дніпропетровщини дорівнює майже 7%.
Перспективи розвитку легкої промисловості формуються багатьма факторами, серед
яких є вміння йти в ногу з часом, утримання внутрішнього ринку, збереження
конкурентоспроможності, вдосконалення асортиментної політики та маркетингових
досліджень, а також чітке розуміння динамічно мінливої ситуації на ключових ринках збуту.
Працівники статистики Дніпропетровщини вітають усіх фахівців, робітників
підприємств легкої промисловості, усіх причетних до цієї галузі з професійним святом!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя і добробуту, успіхів у праці, розквіту однієї з
найулюбленіших всіма галузі!
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