
Пропонуємо до уваги статистичний збірник
«Довкілля Запорізької області», який  містить 

інформацію про стан навколишнього 
природного середовища, вплив господарської 

діяльності на нього, наявність та 
використання природних ресурсів, витрати на 

охорону навколишнього природного 
середовища.

Дані у виданні наведено в цілому по області, 
по містах обласного значення та районах       
за 2019 рік. Окремі показники наведено

у динаміці за 2010, 2015-2019 роки.



Родовище 
підземних 

мінеральних вод –

Кирилівське

ОСНОВНІ ГЕОГРАФІЧНІ ТА
ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Територія –

27,2 тис.км2

Середня 
чисельність 

наявного 
населення –

1,7 млн. осіб

Клімат –

помірно-
континен-
тальний

Річки –

Дніпро, Конка, 
Мала 

Московка, 
Верхня Терса

Малий Утлюк, 
Молочна, 
Обіточна

Гайчур, 
Каменка,        
Сухі Яли, 
Великий     

Утлюк, Берда

Каратюк, 
Грузенька, 
Домузгла, 

Корсак, 
Лозоватка

Суміжні області –

Дніпропетровська, 
Донецька, 
Херсонська

ПОВІТРЯНИЙ БАСЕЙН

На 1 км2 площі – 6,4 т

Викиди забруднюючих 
речовин (крім діоксиду 
вуглецю) в атмосферне 

повітря від стаціонарних 
джерел забруднення –

173,4 тис.т

На 1 особу – 102,2 кг



ВОДНІ РЕСУРСИ

Млн.м3

Використано свіжої води 1133

на виробництво 911

на побутово-питні потреби 63

на зрошення 154

інші потреби 5

Скинуто у поверхневі водні об'єкти 820

забруднених зворотних вод 11

без очищення 0

недостатньо очищених 11

нормативно очищених 94

нормативно чистих без очистки 715

Основні показники водопостачання і водовідведення

ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ І ЗАСТОСУВАННЯ 
ПЕСТИЦИДІВ

71,5

19,0

9,5

Азотні Фосфорні Калійні

Структура внесених мінеральних добрив 
за складом у перерахунку на 100% поживних 

речовин, відсотків



УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ТА 
ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ

Створення лісових насаджень, га

Утилізо-
вано –

3788,4

Утворено –

5403,3

Повод-
ження з 

відходами, 
тис.т

Спалено –

48,4

Накопи-
чено –

175089,5

Видалено –

1299,6 

Усього – 523

Садіння і висівання лісу – 471

Природне поновлення лісу – 52

ЛІСОВІ РЕСУРСИ



2879,6

1083,5

Поточні витрати Капітальні інвестиції

Витрати на охорону навколишнього 
середовища, млн.грн

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Сірі 
куріпки –

23,4%

Козулі –
53,9%

Копитні –
1777 голів

Хутрові 
звірі –
128641 

голів

Перната 
дичина –

434495 
голів

Кількість тварин у мисливських господарствах

Зайці –
97,0%



Сподіваємось на корисність
викладеної інформації!

Більш детальну інформацію щодо
статистичної методології, вмісту збірника та
інших видань з питань навколишнього
середовища можна отримати в управлінні
аналізу даних статистичних спостережень за
телефоном (061) 787-50-66.

З питань придбання видань пропонуємо
звертатися до управління поширення
інформації та комунікацій за телефоном:
(061)787-66-25.
Головне управління статистики у Запорізькій
області: проспект Соборний,75, м. Запоріжжя,
69002, Україна
тел./факс (061)787-50-52
електронна пошта: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua
вебсайт: www.zp.ukrstat.gov.ua

РЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ

Тис.т

Україна 15398649,4

у тому числі Запорізька область 175089,5
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