Інформаційно-аналітичні матеріали Асоціації «Укрлегпром»

Індекси промислової продукції легкої промисловості за видами діяльності
за січень 2017 року¹
(відсотків)

Код за
КВЕД2010
Промисловість

Січень 2017р. до
грудня 2016р.

Січень 2017р.
до січня 2016р.

B+C+D

82,5

105,6

Текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших
матеріалів

13–15

80,3

113,0

Текстильне виробництво

13

81,2

121,5

13.2

96,2

103,5

13.9

77,3

130,5

14

76,4

104,9

14.1

80,3

105,4

Виробництво шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів

15

92,1

127,1

Дублення шкур і оздоблення
шкіри; виробництво дорожніх
виробів, сумок, лимарносідельних виробів; вичинка та
фарбування хутра

15.1

109,1

145,3

Дублення шкур і оздоблення
шкіри; вичинка та фарбування
хутра

15.11

87,9

166,3

15.2

83,5

117,4

Ткацьке виробництво
Виробництво інших
текстильних виробів
Виробництво одягу
Виробництво одягу, крім
хутряного

Виробництво взуття

¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини
зони проведення антитерористичної операції.

Інформаційно-аналітичні матеріали Асоціації «Укрлегпром»
Виробництво основних видів продукції легкої промисловості
у січні 2017 року
Найменування продукції
Тканини вовняні, бавовняні, з ниток синтетичних та штучних, тис.м2

Січень
7493

Білизна постільна, тис.шт

769

Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, сукні, спідниці, спідниці-брюки,
брюки, комбінезони та напівкомбінезони, бриджі та шорти, трикотажні
машинного або ручного в’язання, жіночі та дівчачі, тис.шт

220

Пальта, півпальта, плащі, накидки тощо, чоловічі та хлопчачі, тис.шт

19,8

Жилети, анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та подібні вироби
(крім піджаків та блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям,
ламінованих або гумованих), чоловічі та хлопчачі, тис.шт

25,6

Костюми та комплекти, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт

18,9

Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт

46,9

Жилети, анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та подібні вироби
(крім жакетів та блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям,
ламінованих або гумованих), жіночі та дівчачі, тис.шт

16,8

Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт

122

Трикотаж спідній, тис.шт

1051

Колготки із синтетичних волокон трикотажні машинного або ручного
в’язання з лінійною щільністю до 67 децитекс, млн. пар

1,5

Панчішно-шкарпеткові вироби інші (уключаючи шкарпетки), млн. пар

2,8

Светри, пуловери, кардигани, жилети та вироби подібні, трикотажні та
в’язані, тис.шт

48,2

Взуття, тис. пар

1736

