До Дня працівника лісу
Ліс – живий скарб нашої планети. Важко переоцінити значення лісів для підтримання
здорового довкілля – вироблення кисню, збереження водних ресурсів, формування клімату
планети, підтримки родючості ґрунтів, їх захисту від ерозії.
Раціональне і розумне використання лісу – важливе завдання
нинішнього і
прийдешнього поколінь.
У 2016р. лісогосподарською діяльністю в області займалися
12
підприємств, які виробили продукції на суму 176 млн.грн та наростили її обсяги на 45%
порівняно з 2015р. У натуральному виразі обсяг заготівлі ліквідної деревини становив 225
тис.м3, що на 3,5% більше, ніж у попередньому році, у тому числі лісоматеріалів круглих – 64
тис.м3, дров’яної деревини для технологічних потреб – 149 тис.м 3, дров для опалення – 12
тис.м3.
Лісівники області своєю невтомною працею примножують лісові ресурси, дбають про
їх захист. Протягом 2016р. відтворення лісів проведено на 938 га земель лісового фонду, що
на 14,7% більше ніж у 2015р., у тому числі садіння і висівання лісу – на 838 га, природне
поновлення – на 100 га.
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Дня працівника лісу щиро бажає усім фахівцям, справжнім знавцям своєї справи міцного
здоров’я, достатку нових вагомих трудових успіхів та досягнень.
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і відзначається традиційно у третю неділю вересня.
Витрати і ресурси домогосподарств
Кіровоградської області у І кварталі 2017 року
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться
Головним управлінням статистики, середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства
Кіровоградщини у І кварталі 2017р. склали 6296 грн і зросли в 1,3 раза проти відповідного
періоду 2016р.
У середньому еквівалентні загальні доходи одного мешканця області становили 3314
грн на місяць. Рівень середньомісячних загальних доходів однієї особи в 2,1 раза перевищив
рівень законодавчо встановленого на цей період прожиткового мінімуму в розрахунку на
місяць (1544 грн).
Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у І кварталі 2017р.
склали 6255 грн, що на 23,6% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.
У
середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні витрати становили 3292
грн.
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