27 вересня – День туризму
27 вересня в Україні відзначається День туризму – свято усіх, хто хоч раз
відчув себе мандрівником, вибираючись з щоденної буденної суєти до місць,
на які так багата наша Земля.
У 2016 році в області діяло 47 суб’єктів туристичної діяльності, з яких
14 – юридичні особи, 33 – фізичні особи-підприємці. Суб’єктами туристичної
діяльності області було обслуговано майже 9 тис. туристів, з них 61,5% –
виїжджали за кордон, 38,5% – були охоплені внутрішнім туризмом.
За сприяння туристичних організацій області туристи виїжджали у
54 країни світу. Країнами-лідерами з прийому наших туристів стали: Туреччина
(2,3 тис.осіб) та Єгипет (1,7 тис. осіб). Географія подорожей включала такі
країни, як Болгарія, Шрі-Ланка, Кіпр, Об’єднані Арабські Емірати, Чорногорія,
Іспанія, Греція, Італія, Чехія, Угорщина, Японія тощо. Для переважної
більшості туристів основною метою подорожей залишається дозвілля та
відпочинок.
Невід’ємною складовою подорожі та туризму є екскурсії. У 2016р.
в області екскурсіями було охоплено 5,4 тис. осіб.
Промислове виробництво
Кіровоградської області
у січні–серпні 2017 року
Випуск промислової продукції в області у січні–серпні п.р. збільшився
майже на 11% порівняно з відповідним періодом 2016р., найбільше –
у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції – на 46%, харчових продуктів та напоїв – на 29%, хімічних речовин і
хімічної продукції – на 26%.
Серед основних видів діяльності підприємств харчової промисловості
випуск продукції збільшився у виробництві олії та тваринних жирів на 36%,
молочних продуктів – на 23%, інших харчових продуктів – на 22%. Водночас
зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної
промисловості на 18%, м’яса та м’ясних продуктів – на 9%, хліба,
хлібобулочних і борошняних виробів – на 5%.
Використання палива
у Кіровоградській області
у серпні 2017 року
Підприємствами та організаціями Кіровоградської області у серпні
поточного року використання газу природного на виробничі, комунальнопобутові потреби скоротилося на 29% порівняно з серпнем 2016р. та становило
6 млн.м3, вугілля кам’яного – на 25% (13 тис.т). Водночас збільшилося
використання бензину моторного на 13% та становило понад 1 тис.т, газойлів
(палива дизельного) – на 2% (10 тис.т).
Головне управління статистики у Кіровоградській області

