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The common principles of an
economic mechanism of envi-
ronmental protection and ra-
tional use of resources, and set
priorities for improving environ-
mental and economic mecha-
nism of mining companies.

Орієнтація на досягнення максимуму прибутку в практиці гос-
подарювання вітчизняних гірничо-збагачувальних комбінатів
призвела до виснаження надр і підвищення навантаження на на-
вколишнє середовище. Нераціональне використання мінерально-
сировинної бази підвищує ризик зменшення обсягів виробництва
залізорудної продукції, зниження якісних показників мінеральної
сировини, втрату традиційних ринків збуту, зменшення валютних
надходжень до бюджету держави, зниження рівня конкуренто-
спроможності продукції внаслідок ускладнення гірничо-геологіч-
них умов видобутку.

Розширення масштабів виробничо-господарської діяльності
гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) сприятиме збільшен-
ню невикористаної мінеральної сировини у вигляді промис-
лових відходів. Зазначене доводить об’єктивну необхідність вдос-
коналення існуючих підходів до еколого-економічного управ-
ління.

Забезпечення економічного зростання вітчизняних гірни-
чо-збагачувальних підприємств у динамічних умовах зовніш-
нього середовища вимагає зменшення навантаження на нав-
колишнє середовище, що зумовлює необхідність формуван-
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ня концептуально нових підходів до еколого-економічного
управління з урахуванням специфіки підприємств видобувної
галузі.

Безпосередніми наслідками функціонування гірничо-збагачу-
вальних підприємств є незворотне порушення природних режи-
мів і складу підземних і поверхневих вод, розвиток шкідливих
екзогенних геологічних процесів, підтоплення територій, дегра-
дація ґрунтів, гігантська кількість шкідливих промислових вики-
дів, які надходять в атмосферу, водне середовище та на поверхню
землі [3, с. 438].

Також одним з факторів екологічного навантаження на навко-
лишнє середовище внаслідок функціонування гірничо-збагачу-
вальні підприємств, є інтенсивне пилоутворення, внаслідок ма-
сових вибухів у кар’єрах і з поверхонь обезводнених відвалів
[4, с. 31].

Економічне підґрунтя вирішення екологічних проблем функ-
ціонування гірничо-збагачувальних підприємств визначено за-
конодавчо-нормативною базою, що передбачає відшкодування
збитків з негативного впливу їх діяльності. Основним норматив-
ним документом, що координує стан використання мінерально-
сировинної бази, є «Кодекс України про надра» від 27.07.94 (із
змінами, внесеними 07.12.2000, 12.07.2001, 20.12.2001) [1], за-
вданням якого є забезпечення раціонального, комплексного ви-
користання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині
та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гаран-
тування при користуванні надрами безпеки людей, майна та на-
вколишнього природного середовища. В Кодексі України про
надра зазначено обов’язок користувачів надр: приводити земе-
льні ділянки, порушені при користуванні надрами, у стан, при-
датний для подальшого їх використання у суспільному вироб-
ництві.

Загальні засади створення економічного механізму природо-
охоронної діяльності та раціонального використання ресурсів ви-
значені також Законом України «Про охорону навколишнього
природного середовища» (розділ «Економічний механізм забез-
печення охорони навколишнього природного середовища») [2].
Його певною конкретизацією стосовно фінансування реабіліта-
ційних заходів у гірничопромислових регіонах стала «Концепція
поліпшення екологічного становища гірничодобувних регіонів
України».
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Основний принцип національної екологічної політики на пе-
ріод до 2020 р. полягає у посиленні ролі екологічного управління
в системі державного управління України з метою досягнення
рівності трьох складових розвитку (економічної, екологічної, со-
ціальної).

Процес впровадження екологічного управління, передбачає
вжиття системи заходів (законодавчо-нормативних, інституцій-
них, організаційно-економічних тощо) щодо врахування екологіч-
ного чинника в процесі прийняття управлінських рішень.

Пріоритетними напрямами удосконалення еколого-економіч-
ного механізму гірничо-збагачувальних підприємств є наступні:

— удосконалення системи збалансованого природокористу-
вання за рахунок мінімізації вилучення з надр гірських порід і їх
втрат у процесі виробництва товарної продукції;

— формування механізму перерахунку запасів, який представ-
лений нормативними актами Державної комісії по запасах, з ура-
хуванням інших корисних копалин, що вилучаються з надр як
розкривні породи;

— створення ефективного мотиваційного механізму до раціо-
нального використання мінерально-сировинної бази та промис-
лових відходів, що утворюються в процесі виробництва;

— реалізація у виробництво інноваційних методів видобутку
та збагачення корисних копалин, маловідходних технологій ком-
плексного використання сировини.
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