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-  оценка воздействия на окружающую среду данного продукта или продуктовой 
группы на основе оценки жизненного цикла;

-  установление критериев для получения экознака;
-проверка соответствия продукта или продуктовой группы установленным 

критериям;
-  выдача лицензии на право использования знака экомаркировки;
-  инспекционный контроль продукции на период действия знака;
-пересмотр критериев и повторная проверка продукции на следующий срок

действия экознака [6].
Проведение процедуры экомаркировки требует учета целого ряда факторов, и 

поэтому необходимо также разработать методику исследования, включающую 
критерии оценки качества продукции с учетом переменных параметров. Система 
оценки должна основываться на интегральной системе геометрического 
моделирования.

Однако ситуация с использованием методик оценки качества продукции в 
неоднозначна и имеет ряд спорных вопросов. Так согласно предлагаемой методике 
оценки качества продукции на всех этапах производства должны соблюдаться единые 
или взаимно признаваемые нормы и правила организации процесса, использования 
сырья и вспомогательных материалов. В настоящее время подобных руководящих 
принципов не существует, хотя их создание способствовало бы интеграции России в 
ВТО.

Кроме того в настоящее время становится все более актуальным и требующим 
принятия решений на международном уровне вопрос о взаимном признании методик и 
критериев существующих экологических маркировок. Принятие такой системы 
признания могло бы послужить не только основой Повышения доверия к оценке 
качества продукции в разных странах, но также одним из механизмов регулирования 
воздействий, оказываемых предприятиями на окружающую среду, т.е. одним из 
направлений экологической политики.

Успешное внедрение экомаркировки зависит не только от готовности 
производителей получить экознак, но и от желания потребителей приобретать 
экологически безопасную продукцию. Наиболее вероятно, что производители 
привлекут внимание российского покупателя к «зеленой продукции», если смогут 
гарантировать одновременно соответствие стандартам качества и экологичности 
продукции и снижение влияния на окружающую среду. Таким образом, они смогут 
защитить право потребителя на полезную, качественную и экологически безопасную 
продукцию.

Несмотря на то, что для большинства российских предприятий охрана 
окружающей среды является дорогостоящим и затратным мероприятием, но она дает и 
положительный экономический эффект. Поэтому экологические и экономические 
преимущества должны привлекать компании к участию в проекте экомаркировки.
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ПОНЯТ1ЙНИЙ АПАРА Г СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТ1В 
ПОРУШЕНОГО М1СЫСОГО СЕРЕДОВИЩА

Нацюнальний ав1ацшний утверситет, Украша

Свггоглядною основою дослщницького шдходу до феномена мюта е ф1лософ1я 
розселення, у якш затверджуеться асиметрична детермшашя двох зовшшшх початк1в 
даного нам свпу дШсностт: св1ту руху (представленого в дШсносп креативними i 
рекурсивними процесами) i св1ту форм, розгоргання яких у дШсносп породжуе 
феномени середовища i, одночасно, шицюеться його станом. Метаформа розселення 
акумулюе щлокупний ансамбль форм, 1менованих як природа, технша, сощум, людина.

Сучасне мютобудування вимагае розгляду законом1рностей формування 
взаемозв'язюв природних чинниюв i м1ського середовища Донбасу на трьох р1внях:

- на глобальному (макрор1вш) - анашз взаемовпливу системи розселення 
Донбасу, природного потенщалу та структури техногенних порушень на територи 
репону - задания територ1ально-планувального розмвдення окремих функцюнальних 
зон територи репону i композишйна спрямовашсть кожно'У з них, яка визначаеться в 
Донбаа взаемод1ею природного потенщалу, еколопчно порушених територш i 
системою розселення, що склалася 1сторично;

- на середньому (мезор1вш) - вивчаються питания формування 
функцюналыяо-планувальних зв'язк>в М1Ського середовища в межах кожного 
населеного пункту на основ1 взаемодц техногенного, антропогенного i 
природного ландш аф т, задания визначення сукупностт компонентов м1ського 
середовища, виявлення системних зв'язив i визначення специфжи мюького 
середовища;

- м1крор1вень розгляду м1ського середовища пов'язаний з оргатзащею елементв 
техногенного, антропогенного i природного ландшафту в сдине щле -задания 
встановлення динам1чно'1 едност1 i гармони м1ж компонентами мкького середовища, 
композицШно! едносп окремих утворень м1ського середовища шляхом визначення 
взаемозв'язк!в елемента антропогенного, техногенного i природного ландш аф т.

Анашз використання мшьких територШ показуе, що вони мають у своему 
розпоряджент внутр1шт земелып ресурси. BinbHi земельт дшянки е у Bcix
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функшональних зонах, але найбшын значю за своею шкши розташоваш в умовно 
непридатних i так званих "шших" територ1ях.

Умовно непридатш земл! (незруччя) - це територи з високим стояниям 
грунтових вод, щцтоплет, затоплюваш, заторфоваш земли яри, крут-i схили, територи, 
порушеш в npoaeci виробничо! д1яльносп людини. Hi TepHTopii' займають до 10% вщ 
загальноУ територи,

"iHiiii" територи - це територи пщсобних господарств шдприемств i оргашзацш, 
коридори ЛЕП, навчальт аеродроми та iHini спешальш територИ, як! опинились в 
межах мюта у зв'язку з збшьшенням Mi ст. Безумовно, щ земл1 використаються, але, 
беручи до уваги той факт, хцо питома вага ix досить велика -можливе бшын 
рацюнальне Ухне використання

3 категори "умовно непридатш земл1" дощлыго видшити чемл1, порушет 
безпосередньо прськими роботами; породш вщвали, зони обвалень, вщвали розкриву, 
територи K ap'epis i порушення, що вин икл и  в результат! переробки корисних копалин 
хвосто- i шламо сховища), золо- i шлаковщвали. На цих територ1ях вщбуваються 
найбшьш значт змши первюних властивостей земель, створюються техногенш 
ландшафта. Анал13 ситуашУ, що склалася в мютах 13 широко розвинутою видобувною 
промисловютю дозволяе зробити висновок про значн1 втрати територш, розташованих 
у межах мюта,

Диференщашя порушень, геометричш параметри i'x найб1льшою Mipoio 
сприяють виявленню територ1альних резерв! в Mi ста при формувант його архггектурно- 
просторового образу.

Визначення: мюьке середовище - сукупнють умов життедшльност! населения.
MicbKe середовище сукупнють численних i рУзномаштних каналт масових 

комуткащй, форм i cnoco6ie спшкування людей, Ухнього тдключення до джерел 
pi3HOMaHiTHo'i шформацй'. Фундаментальною ознакою Micwcoro середовища фшософи 
називають i"i наростаючу розма'Утють, що дозволяе людиш прилучатися до св1ту 
культури. Вщ якоеп MicbKoro середовища залежить ефектившсть м!жособис'псного 
спшкування, що пщтверджуеться фактом триваючого росту великих центр1в, зручних i 
богатих за можливостями ареашв спшкування.

Анашз i д1 агностика стану i щнносп атр и б у т  м1ського середовища (будова, 
фунюш, властивосп, змши), визначення цшей i прогнозування спрямованих Ух 
трансформащ'У повингп базуватися на теоретичних планувальних розл1ченнях 
(мютобуд1вних категориях) системи розселення (моде.ш метаформи): структура, 
оргашзащя, генезис, композишя, кожна з яких мае просторову, функцюнальну i 
латентну складов! (у сукупносп забезпечюючи планувальний синтез).

Таким чином, можна говоритити про дв1 взаемозалежю сторони м!ського 
середовища. Воно виступае як комплекс умов житгя людей, «споживаючих» 
середовище, що задовольняють cboi потреби, що перебувае в прямш залежностт вщ 
якосп середовища. Одночасно мюьке середовище е сукуптстю умов для творчоУ 
д1яльносп, що формуе HOBi напрямки в науш, мистецтв1, культур! i т.н.

Техногенне тдсередовише Донбасу призводить до деградащйних змвдень 
мюького середовища, викликаного порушенням його: функцюнальних, еколопчних, 
гармоншних, композищйних складових тощо. Зпдно закошв д!алектики, вплив 
техногенних фактор1в на мюьке середовище викликае змшу його властивостей. 
Надапрна доля техногенних ландшафт!в викликае послабления композицШноУ i 
територ1ально-планувально1 едносп м!ських територгё, ф1зичт параметри та 
шформатившсть с и л у е т  порушених територШ змшюють архггектурний вигляд м!ста, 
а стихшний характер формування структури порушень надае значних недолгав у 
композицшнш побудов! мюького простору.
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Внаслщок цього виникае протир1ччя, коли повинш бути знайдеш оптим1зацшш 
та розв'язувальш ршгення. У силу ряду об'ЕКтивних причин саме це протир1ччя не може 
бути вщхиленим, що обумовлюе необхщнють пошуку нових форм, де протир1ччя м1ж 
формуванням MicbKoro середовища Донбасу антропогенною, техногенною, природною 
i сощальною шдсредами та деградащею i порушеннями цього середовища саме 
техногенними ландшафтами одноразово здШснюеться i вирпиуеться.

Формування порушеного середовища визначаеться такими суттевими ознаками:
• наявшсть природних елемента в об'ектах проектування, як! потребують 

захисту;
• залежнють результата проектування вщ м1стобущвних pecypciB i державних 

економ1чних можливостей;
• сощально-еколопчна вщповщалыпсть за проектт ршення.
Навколишне середовище - все, що оточуе людину, включаючи природне

середовище, штучно створеш людиною матер1альш компонента, явища i процеси, а 
також сошально-економ1чш компонента в \'хньому юторичному розвитку.

Природне середовище - частина навколишнього середовища, до яко! входять 
1снуюч1 в оточенш людини природш матер1альш тша, ф1зичю, xiMwui i бюлопчш 
явища та процеси, що вшбуваються на вщкритих i незабудованих просторах 
мхстобуд)вних систем.

MicbKe середовище - штучно створене в результат! матер1альжн та сощально- 
економ1чноУ д1яльносп людей та в процей Ух взаемодн з природою. Це поняття 
комплексне, що включае др себе не тшьки природну' зовшшню сферу (природне 
середовище), що оточуе Micro' (водяний i повггряний басейни, фунтово-рослинний 
покрив та iH.)( ani i все, що утворюе, матер1альну структуру мюта - починаючи вщ 
елементарних осередюв вйутршшього простору будинюв до величезних територш 
житлових, планувальних i промислових райошв MicTa. Входять у це поняття 
антропогенш та техногенш чинники, що виникають у результат!
ПрОМ ИСЛОВО-ГОСПОДарСЬКО! Д1ЯЛЬНОСП людини.

Узагальнюючи результата теоретичних дослщжень багатьох авторов i 
адаптуючи ix до свосрщносп i регюнальних особливостей порушеного мюького 
середовища Донбасу, можливо зробити наступи! висновки:

• основною властивютю порушеного мюького середовища е його яюсна 
розматсть, що змушуе розробляти принципово нову Teopiio понять, що вщносяться до 
об'екто под1бно1 складностт;

• р1вень складноси та специфпса завдань реабштацп порушеного 
мюького середовища Донбасу потребуе розробки спещальноТ методологй' анал1зу, 
моделювання, прогнозування, розвитку м1стобуд1вного використання порушених 
територШ мютобуд1вних систем Донбасу.

В основу теоретичних розробок методологи реабштацп порушень мюького 
середовища Донбасу покладеш поняття, формулювання яких визначае змют i 
cnpHMOBaHicTb проведених дослщжень.

П1д понятом "мюьке середовище" маеться на уваз1 система "людина- 
середовище", системостворюючими компонентами яко! е природна, антропогенна, 
сощальна i техногенна взаемозалежю складов!, яи  знаходяться в територ1альнш, 
еколопчнш i сощально-демограф1чтй взаемодп. Дослщження законом1рностей змши 
компонента порушеного мюького середовища Донбасу, грунтуеться на вивченш 
ступеня сощального, антропогенного i техногенного впливу людини на природне 
середовище i, навпаки, вивчення впливу природного i техногенного середовищ на 
умови житгедояльност! людини, що споживае ш компонента.

Порушене мюьке середовище мае визначену сп еци ф ^:
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• це генетично внзначене штучне письке середовище, що забезпечуе 
проспр для суспшьно-виробничих вщносин сустльства;

• мае просторову оргашзащю, яюй властив1 цшснють i взаемозв'язок 
компоненпв, функцюнально-планувальну едшсть, господарську доцшьнють тощо.

Властивосп мюького середовища, що визиачають його вщношення до 30BHimmx 
вплив1в: усталенють (гомеостатичтсть), стабшьнють, резютенттсть, еластичнють, 
шерцюннють, смюсть, припустим! меж1 змш.

Усталенють MicbKoro середовища - спроможшсть самозбереження i 
саморегулювання в межах, що не перевищують визначених критичних po3Mipie 
припустимих меж змш. При вивчент еволюцп мюького ландшафту усталенють е 
одтею  з головних особливостей, надшених спроможнютю повертатися у вих1дне 
сгпввщношення компонента при проведенш заход1в з реабштацп, тобто забезпечення 
дп «закону с'пйкосп» MicbKoro ландшафт)'. Усталенють ландшафту досягасться за 
рахунок створення перехщних смуг або дшянок (водойми, люосмуги та iH.), що е 
своервдними гщротерм1чними, бютичними i геох1м1чними зонами компенсаци i 
стабшзацп вщ зовтш ш х вплив!в.

Еластичнють MicbKoro середовища - спроможшсть мюького середовища в 
деяких межах змшюватись шд впливом зовшшгах чинниив i повертатися у вихщний 
стан при припиненш i'x ди.

1нерщоннють MicbKoro середовища - спроможшсть мюького середовища в 
деяких межах протистояти дп 30B H iuiH ix чинниюв без змши свого стану. Тенденцпо 
шерцп можливо переборота щц час реатзащУ заход1в з реабштацп порушеного 
MicbKoro середовища у flei фази: дисгармоншноУ i гармоншноУ. На дисгармошйшй фаз{ 
Bci елементи мюького середовища вступають у h o b i  функцюнально-просторов1 та 
сощально-економ1чш зв'язки. Поим наступав гармоншна фаза, коли вщбуваеться 
гармошзашя MicbKoro середовища.

Смшсть MicbKoro середовища - спроможшсть мюького середовища 
абсорбувати без змши свого стану впливи зов тш ш х ч и н ш т в .

Припустим! меж! змш мюького середовища - мшмалып i максимагсьш критичш 
розм1ри параметр!в стану середовища, усередиш яких воно мае усталенють.

Кризовий стан мюького середовища - параметри стану наближаються до 
припустимого межами зм!н, nepexia через яю тягне за собою втрату усталеноста 
системи i и руйнащю.__________________________________________________________

Яюсть MicbKoro середовища - це Ha6ip параметр!в системи, як1 вщювщають 
потребам людини.____________ ________________ _________________ ________________


