
Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2022

Легка промисловість                                
Івано-Франківської області 

представлена підприємствами

2018 2019 2020 2021

497,0 495,2 380,9 321,61

Обсяг реалізованої продукції 
легкої промисловості в області

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»

________________________

1 Дані наведено на підставі короткострокової звітності.

(млн.грн) 

12 червня – День працівників 

легкої промисловості

Частка Івано-Франківщини в Україні у виробництві окремих видів 
продукції легкої промисловості1

(у відсотках до обсягів загальнодержавного виробництва)

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

8,7-17%Комбінезони з нагрудниками та бретелями чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон 
синтетичних або штучних, виробничі та професійні

Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби без волосяного покриву

Речі постільні непухові, непірʼяні (уключаючи стьобані ковдри, перини, валики, пуфи, подушки, крім 
матраців та мішків спальних)

5,4-7,6%

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

Сукні трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі та дівчачі

Брюки, бриджі, шорти, комбінезони з нагрудниками та бретелями трикотажні машинного або
ручного вʼязання, жіночі та дівчачі

Капелюхи та інші головні убори, трикотажні машинного або ручного вʼязання, з мереживних 
полотен, з фетру вовняного або інших текстильних тканин, виготовлені з цільної заготовки (але не зі 
смужок); сітки для волосся з різних матеріалів

Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання)

2,4-3,4%
Серветки для миття підлоги, посуду, ганчірки та вироби подібні для прибирання машинного чи 
ручного в’язання; пояси та жилети рятувальні, вироби готові інші (крім гігієнічних прокладок, 
пелюшок та виробів подібних)

Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні машинного або ручного вʼязання

текстильного виробництва

з виробництва одягу

з виробництва шкіри, виробів зі шкіри                         
та інших матеріалів

Питома вага у загальнодержавному обсязі  
реалізованої продукції галузі ─ 1,1%

Середня заробітна плата − 8109 грн

Кількість зайнятих у галузі − 1,3 тис. осіб

2021 рік

Освоєно 8,6 млн.грн
капітальних інвестицій


