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ПЕРЕДМОВА 

У статистичному збірнику «Довкілля Житомирської області» 

широко представлена інформація, яка характеризує техногенне 

навантаження на навколишнє природне середовище регіону, зокрема 

надходження шкідливих речовин в атмосферу, скидання зворотних вод у 

водні об’єкти, утворення та поводження з відходами, а також використання 

водних і земельних ресурсів. 

Система економічних та екологічних показників відображає ведення 

лісового та мисливського господарств, стан лісового та заповідного фондів 

області, наявність диких тварин у природі та заходи щодо їх збереження. 

У збірнику вміщена інформація щодо інвестицій та поточних витрат 

на охорону навколишнього природного середовища, джерел їхнього 

фінансування, оплати послуг природоохоронного призначення, платежів за 

порушення природоохоронного законодавства та зборів за забруднення 

довкілля. 

Статистична інформація подається за 2017 рік та у динаміці за останні 

5 років, у цілому по області, в розрізі районів, окремих видів економічної 

діяльності. В окремому розділі представлені основні показники, що 

характеризують екологічний стан інших регіонів України. 

Збірник містить графіки та діаграми. До розділів надані короткі 

методологічні пояснення. 

Збірник підготовлено на підставі даних державних статистичних 

спостережень з використання природних ресурсів та охорони 

навколишнього природного середовища, адміністративних даних 

Житомирського обласного управління водних ресурсів, Головного 

управління Держгеокадастру у Житомирській області та Міністерства 

екології та природних ресурсів України. 

У збірнику інформацію за 2014 – 2017 роки наведено без урахування 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 

Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях. 

Деякі показники можуть бути уточнені у наступних виданнях; 

показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше 

опублікованих. 

Збірник розрахований на широке коло користувачів і буде корисний 

спеціалістам, які працюють у сфері охорони навколишнього середовища, 

науковцям, студентам, зацікавленій громадськості. 

При використанні даних збірника посилання на джерело інформації є 

обов’язковим. 
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СКОРОЧЕННЯ 

тис. – тисяча грн – гривня 

млн. – мільйон м – метр 

млрд. – мільярд м2 – квадратний метр 

га – гектар м3 – кубічний метр 

т – тонна км – кілометр 

ц – центнер (100 кг) км2 – квадратний кілометр 

кг – кілограм щілн – щільний 

шт – штук    

 

 

 

 

 

 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (...) – відомості відсутні 

Крапки (...к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної 

інформації 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, 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 

«у тому числі», 

«з них» 

– означає, що 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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