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ПЕРЕДМОВА 
 

У статистичному збірнику “Довкілля Запорізької області у 2017 році” 
наведені дані, що характеризують у динаміці довкілля області та заходи по 
його охороні.  

Пропонується всебічна інформація, що характеризує техногенне 
навантаження на навколишнє природне середовище, зокрема, надходження 
шкідливих речовин в атмосферу, скидання зворотних вод у водні об'єкти, 
розміщення відходів, утворення та використання вторинної сировини і 
відходів виробництва. 

Економічні та екологічні 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 офіційних 
статистичних даних управління обробки даних статистики сільського 
господарства та навколишнього середовища Головного управління 
статистики у Запорізькій області. Однак з метою більш повного розкриття 
екологічної ситуації в збірнику вміщено матеріали Дніпровського 
басейнового управління водних ресурсів, Головного управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області. 

Статистична інформація надана як за 2017 рік, так і в динаміці за 
останні три роки, загалом по області і в розрізі міст, районів, видів 
діяльності. Аналітичний та табличний матеріали доповнені графіками. До 
більшості показників наведені методологічні пояснення. Надано короткий 
економічний аналіз стану навколишнього середовища області. 

Сума складових та підсумкові дані за рядками в окремих таблицях 
можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення. Деякі показники 
попередніх років можуть бути уточнені. 

Сподіваємось, що корисну інформацію зі збірнику зможуть черпати не 
тільки спеціалісти, які працюють у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, але й науковці, студенти, зацікавлена 
громадськість. 
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                 СКОРОЧЕННЯ   
 

% – відсоток 
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 
 
Крапки  ( … ) – 

 
відомості відсутні 

 
Нуль  ( 0;  0,0) 

 
– 

 
явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що 
можуть бути виражені використаними в таблиці 
розрядами 

 
Символ  (х) 
 
“з  них”,   
“у  тому числі” 

 
– 
 
 

– 

 
заповнення рубрики за характером побудови 
таблиці не має сенсу 
наведено не всі доданки загальної суми. 
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