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Критичний аналіз шкідливого впливу гірничодобувної промисловості на навколишнє середовище та на діяльність
жителів гірничої місцевості в Південній Африці
У Південній Африці право на чисте довкілля гарантується конституційно. Однак це право щодня порушується
гірничодобувними компаніями, які погіршують та шкодять навколишньому середовищу на територіях, де вони працюють.
Незважаючи на те, що закони були встановлені для регулювання, захисту та стримування деградації, реальність полягає в
тому, що гірничодобувні компанії виявили бажання кілька разів виконувати свої конституційні зобов'язання не погіршувати і
не шкодити навколишньому середовищу. У даній статті розглядається вплив та наслідки гірничих робіт. Також розглянуто
заходи законодавчого характеру , які були запроваджені для перевірки діяльності гірничодобувних компаній та дають загальне
уявлення про те, як вони використовуються для регулювання шкідливих наслідків добування корисних копалин.
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Критический анализ вредного воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую среду и на
деятельность жителей горной местности в Южной Африке
В Южной Африке право на чистую окружающую среду гарантируется конституционно. Однако это право ежедневно
нарушается горнодобывающими компаниями, которые ухудшают и вредят окружающей среде на территориях, где они
работают. Несмотря на то, что законы были установлены для регулирования, защиты и сдерживания деградации, реальность
заключается в том, что горнодобывающие компании изъявили желание несколько раз выполнять свои конституционные
обязательства не усугублять и не вредить окружающей среде. В данной статье рассматривается влияние и последствия горных
работ. Также рассмотрены меры законодательного характера, которые были введены для проверки деятельности
горнодобывающих компаний и дают общее представление о том, как они используются для регулирования вредных
последствий добычи полезных ископаемых.
Ключевые слова: вредная добыча, деградация окружающей среды, население горной местности, устойчивость,
регулирования, Южная Африка.
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