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РЕФЕРАТ

Набойщикова Вікторія Олександрівна.Методичне забезпечення рекультивації  
порушених  земель відкритих залізорудних розробокПетрівського району 
Кіровоградської області.
Об’єкт дослідження – порушені землі відкритих гірничих розробок, які

знаходяться на території Артемівського та Петрівського родовищ залізної руди.

Мета роботи – розроблення комплексної методики забезпечення

рекультивації порушених земель відкритих гірничих розробок залізної руди.

У магістерській роботі проаналізовано стан існуючого методичного

забезпечення рекультивації та використання родючого шару ґрунту при

порушенні та відновленні земель на території залізорудних родовищ.

Встановлено недоліки нормативно-правового забезпечення рекультивації

порушених земель в Україні.

Досліджено підходи до вибору напряму та способів рекультивації, а

також загальні рекомендації щодо розроблення проектів рекультивації земель

та раціонального використання родючого шару ґрунту.

Розглянуто методи визначення збитків, завданих земельним ресурсам



внаслідок відчуження земель для розробкиродовищ, непроведення 

рекультивації, а також оцінки ефективності рекультивації.

   Розроблено комплексну методику забезпечення рекультивації порушених

земель відкритих залізорудних розробок. Сформована інформаційне база

рекультивації порушених земель  Центрального ГЗК на території Артемівського

та Петрівського родовищ, для яких виконано практичне впровадження 

розробленої методики.

Ключові слова: залізна руда, кар’єр, відвал, рекультивація, родючий шар

ґрунту, ефективність використання, методичне забезпечення.
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