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"Методика еколого-економічної оцінки використання відходів
збагачення гірничорудних підприємств"
Проблема економічної оцінки використання техногенної сировини
досліджувалася багатьма вченими як в Україні, так і за кордоном. Раніше
науковцями приділялась увага цій проблемі лише заради підвищення
"народногосподарського ефекту" та зменшення збитку основного виробництва. Існуючі методики оцінки ресурсозберігальних технологій не врахували всього спектру соціальних і екологічних факторів, що впливають
на результати такої оцінки, тому зацікавленість у вкладанні чималих
інвестицій у підвищення екологічної безпеки виробництва була досить
низькою.
У надрах України знаходиться більша частина відомих копалин.
За даними Державного фонду геології вартість розвіданих корисних
копалин у нашій країні становить 7,5 трлн дол. Велика кількість відходів
є найбільш об'єктивним показником недосконалості технологічної схеми,
що проектується, тому необхідно забезпечити створення та широке
застосування технічних засобів і технологій для комплексного та більш
повного вилучення корисних компонентів із руд, а також застосування
маловідходних та безвідходних технологій.
Одна з основних і до цього часу не вирішених екологічних проблем,
що виникають у процесі експлуатації, – виділення пилу з поверхонь обезводнених відкладень, яке обумовлює загальну запиленість прилеглої до гірничо-збагачувального комбінату території, зазвичай густонаселеної,
та враження органів дихання і очей у людей, які там проживають та працюють. Економічний збиток, що завдається сільському господарству через виділення пилу одного хвостосховища, складає близько мільярда
гривень, проте віддалені наслідки навіть не піддаються обліку.
У цій статті наведено оцінку впливу факторів, які показують, наскільки доцільним є використання відходів гірничо-збагачувальними комбінатами й одержання додаткового обсягу основної продукції та супутньої
будівельного призначення.
Економіко-екологічна оцінка використання відходів збагачення гірничорудних підприємств адаптована до сучасних проблем регіонів,
у яких здійснюється діяльність з видобутку та переробки мінеральних ресурсів.

Проблеми повторного використання відходів збагачення гірничорудних підприємств є перспективною сферою інвестування. Це майбутнє,
яке вже сьогодні може давати чималі прибутки. Разом із тим дозбагачення відходів позитивно впливає на екосистему та здоров'я населення
внаслідок зменшення їх обсягу.
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