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БІОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО 
СТАНУ ТЕРИТОРІЙ РОЗМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ 

ВУГЛЕВИДОБУТКУ 
 

Наведені результати біоіндикаційної оцінки екологічного стану атмосферного 
повітря на територіях розміщення відходів вуглевидобутку. Запропоновані 
заходи зменшення негативного впливу породних відвалів на екологічний стан 
прилеглих територій. 

Приведены результаты биоиндикационной оценки экологического состояния 
атмосферного воздуха на территориях размещения отходов угледобычи. 
Предложены мероприятия по снижению негативного влияния породных от-
валов на экологическое состояние прилегающих территорий. 

The results of bioindication assessment of the ecological state of atmospheric air 
at the territories of disposal of coal mining wastes are adduced. The measures of 
negative influence reducing waste rock dumps on the adjoining territories ecologi-
cal state are offered. 
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