Статистичний збірник “Промисловість Миколаївської області у 2017 році”
Містить комплексну статистичну інформацію щодо стану та розвитку промислової
діяльності регіону у 2017 році порівняно з попередніми роками. Інформація
систематизована за тематикою та розміщена у 17 розділах. Зокрема, висвітлюються
показники індексів промислової продукції, обсягів реалізованої промислової продукції,
виробництва видів промислової продукції, середньорічної кількості працівників
промислових підприємств та їхньої заробітної плати і умов праці, структури й динаміки
капітальних інвестицій, обсягу та структури прямих іноземних інвестицій, інноваційної
діяльності та фінансових результатів промислових підприємств, експорту та імпорту
промислової продукції, використання енергетичних ресурсів, забруднення
атмосферного повітря промисловими підприємствами.
(165 стор.; 172 грн 20 коп.)
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