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ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник “Довкілля Луганщини” у 2018 році пропонує Вашій увазі всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження

на навколишнє природне середовище, зокрема, обсяги утворення, утилізації і підготовки до утилізації відходів, обсяги накопичення відходів у

спеціально відведених місцях чи об’єктах (полігонах, комплексах, спорудах, ділянках тощо), надходження викидів забруднюючих речовин у

атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення. У збірнику також представлена інформація про охорону та використання

водних ресурсів в області, ведення лісового та мисливського господарства та внесення добрив під урожай сільськогосподарських культур. Окремий

розділ збірника висвітлює інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища, джерела їхнього фінансування, оплату

послуг природоохоронного призначення.

Основна частина представленої інформації базується на офіційних даних державних статистичних спостережень зі статистики сільського

господарства та навколишнього природного середовища, а саме: “Охорона атмосферного повітря”, “Утворення та поводження з відходами”, “Витрати

на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі”, “Лісогосподарська діяльність”, “Ведення мисливського господарства”,

“Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур”. З метою більш повної характеристики стану та охорони

навколишнього природного середовища області у збірнику вміщується статистична інформація, отримана на підставі адміністративних даних

Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області відповідно до його компетенції.

Статистична інформація подається як за 2018 рік, так і в динаміці за попередні роки починаючи з 1990 року. Інформацію за 2014–2018 роки

наведено без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

У збірнику також вміщено короткі методологічні пояснення до наведених у ньому показників.

Укладачі збірника сподіваються, що в ньому зможуть почерпнути корисну інформацію не тільки спеціалісти, які працюють у сфері охорони

навколишнього середовища, але й науковці, студенти, зацікавлена громадськість.
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