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ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Проаналізовані еколого-економічні наслідки розміщення відходів як однієї з 
невід’ємних проблем реструктуризації вуглевидобувних підприємств. Запро-
поновано економічні та екологічні заходи щодо зменшення негативного 
впливу породних відвалів на стан об’єктів довкілля та здоров’я населення. 

Проанализированы эколого-экономические последствия размещения отхо-
дов как одной из проблем реструктуризации угледобывающих предприятий. 
Предложены экономические и экологические мероприятия, направленные на 
уменьшение негативного влияния отвалов на состояние окружающей среды 
и здоровье населения. 

The environmental and economic consequences of waste disposal as a one of the 
essential problems of coal mines restructuring are analyzed. The economic and 
environmental measures to reduce the negative impact of dumps causing to the 
state of environmental objects and public health are proposed. 
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