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Проведені біоіндикаційні дослідження стану об'єктів довкілля в зоні впливу 
дегазаційної установки. Встановлено, що метан є додатковим джерелом за-
бруднення довкілля в зоні дії гірничих підприємств. 

Проведены биоиндикационные исследования состояния объектов окружаю-
щей среды в зоне влияния дегазационной установки. Установлено, что ме-
тан является дополнительным источником загрязнения окружающей среды в 
зоне влияния горных предприятий. 

The bioindication investigations of environmental objects state in the zone of im-
pact of decontamination arrangement are conducted. Fixed fact that methane is 
the additional source of environmental pollution in the zones of mining enterprises 
influence. 
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