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області за 2016р. у порівнянні з іншими роками.
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Луганського обласного управління водних ресурсів та Державної установи Луганський обласний
лабораторний центр МОЗ України.
Збірник розраховано на широке коло користувачів.
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ПЕРЕДМОВА
Статистичний збірник “Довкілля Луганщини в 2016 році” пропонує Вашій
увазі всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на
навколишнє природне середовище, зокрема, обсяги утворення, утилізації і
оброблення (перероблення) відходів, надходження викидів забруднюючих
речовин у атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел
забруднення, а також охорону та використання водних ресурсів в області.
У збірнику також представлена інформація про наявність відходів у
спеціально відведених місцях чи об’єктах (полігонах, комплексах, спорудах,
ділянках тощо).
Окремий розділ збірника висвітлює інвестиції та поточні витрати на
охорону навколишнього природного середовища, джерела їхнього фінансування,
оплату послуг природоохоронного призначення, платежі за порушення
природоохоронного законодавства та екологічний податок.
Основна частина представленої інформації базується на офіційних даних
державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного
середовища. Однак, з метою більш повного розкриття екологічної ситуації в
області, збірник вміщує адміністративні дані Луганського обласного управління
водних ресурсів та Державної установи Луганський обласний лабораторний центр
МОЗ України.
Статистична інформація подається як за 2016 рік, так і в динаміці за
попередні роки починаючи з 1985 року, загалом по області і в розрізі міст та
районів. Аналітичний та табличний матеріали доповнюються графіками та
діаграмами. До більшості показників наведено методологічні пояснення.
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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