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П Е Р Е Д М О В А

Статистичний збірник “Довкілля Луганщини у 2019 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 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.

Інформація 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".

Статистична інформація подається як за 2019 рік, так і в динаміці за попередні роки, починаючи з 2014 року. Інформацію 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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СКОРОЧЕННЯ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) – явищ не було

«у тому числі», «з них» – означає, що наведено не всі доданки  загальної суми; трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної 

суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку

… – відомості відсутні

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної інформації.

тис. – тисяча

млн. – мільйон

грн – гривня

т – тонна

% – відсотки

р. – рік

км2 – квадратний кілометр

шт. – штук

кг – кілограм

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

км – кілометр
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