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ПЕРЕДМОВА 

 

У статистичному збірнику «Довкілля Запорізької області у 2019 році» 

наведено дані, що характеризують у динаміці довкілля області та заходи з його 

охорони.  

Cтатистичний збірник містить інформацію про стан навколишнього 

природного середовища, вплив господарської діяльності на нього, наявність та 

використання природних ресурсів, витрати на охорону навколишнього природного 

середовища. 

Показники характеризують ведення лісового та мисливського господарства, 

наявність диких тварин у природі та заходи суспільства, які сприяють збереженню 

природного різноманіття флори та фауни. 

Окремий розділ збірника висвітлює економічний механізм 

природокористування, використання коштів державного та місцевих бюджетів на 

охорону навколишнього середовища. 

Основна частина представленої інформації базується на даних статистичних 

спостережень. Однак з метою більш повного розкриття екологічної ситуації в 

збірнику вміщено матеріали Басейнового управління водних ресурсів річок 

Приазов’я Державного агенства водних ресурсів України, Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державного агенства лісових 

ресурсів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Статистична інформація надана як за 2019 рік, так і в динаміці за ряд років, у 

цілому по області і в розрізі міст, районів та видів економічної діяльності.  

Сума складових та підсумкові дані за рядками в окремих таблицях можуть 

мати незначні розбіжності за рахунок округлення. Деякі показники попередніх 

років можуть бути уточнені. 
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СКОРОЧЕННЯ 

 

тис. – тисяча 

млн. – мільйон 

м3 – кубічний метр 

га – гектар 

т – тонна 

р. – рік 

грн – гривня 

км – кілометр 

км2 – квадратний кілометр 

кг – кілограм 

шт – штуки 

у т.ч. – у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ  

 

 

Тире (–) – явищ не було 

Нуль (0; 0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не 

має сенсу 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної 

інформації 

«у тому числі», «з них» – наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце 

випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при 

округленні сума складових не дорівнює підсумку. 
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