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О. Чемакіна

кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри архітектури, 
Національний авіаційний університет, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПО РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРУШЕНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Т
ехногенні ландш аф ти мають найбіль
ший вплив на формування порушено

го міського середовищ а та визначають 
їх  планувальну структуру. О собливо 
помітнадія ландш афтних техногенних 
чинників в середніх  та  малих містах і 
населених пунктах невеликого розміру.

С п ец и ф ічн и м и  структурни м и  елем ен там и  
містобудівних систем Донбасу є природне і урбані- 
зоване (антропогенне і техногенне) середовище. Ур- 
банізоване середовищ е підрозділяється на функці
ональні складові з урахуванням різних видів ж ит
тєдіяльності людей. Техногенне середовище містить 
компоненти як поруш еного природного, так і урба- 
нізованого в тому його вигляді, який виник внаслі
док народногосподарської діяльності.

Головна тенденція реаб іл ітац ії порушеного 
міського середовища Донбасу - досягти найбільшого 
проникнення елементів природного каркасу в плану
вальну структуру населених міст на основі принципу 
формування єдиної системи озеленених просторів.

Концептуальні положення містобудівного вико
ристання порушених територій у складі архітектур- 
но-ландшафтних зон міст Донбасу розробляються з 
урахуванням нових підходів і тенденцій їхнього пріо
ритетного використання для активних видів відпочин
ку. У таких зонах пропонуються: розміщення спеціа
лізованих об’єктів по оздоровленню - фізкультурно- 
оздоровчих комплексів; організація багатофункціо
нальних місць масового відпочинку й екологічного 
просвітництва; організація тематичних парків тощо.

Ціль реабілітації порушеного міського середо
вища полягає в пошуку компромісу між вимогами до 
створення комфортної для людини демоекосистеми і 
необоротними об ’єктивно необхідними процесами 
народногосподарської діяльності суспільства. При 
цьому одним з засобів досягнення такого компромісу 
у містах Донбасу може бути цілеспрямоване форму
вання міського середовиша на основі структурування 
існуючих природних ландшафтів, відкритих просторів 
і рекультивованих порушених територій у вигляді 
їхнього природного каркаса.

М ожливості орган ізац ії рекреаційних тери
торій з використанням  техногенних ландш аф тів  
визначаються на основі поєднаного аналізу існую
чих і потенційних до приведення до нормативних 
рівнів забруднення атмосферного повітря, ш кідли
вого фізичного впливу, особливостей мікроклімату, 
наявністю або можливостями озеленіння, викорис
тання водних утворень тощо. На заверш альному 
етапі дається комплексна оцінка стану міського се
редовища з виявленням техногенних ландшафт ів та 
їхньою  ранжировкою  за наявністю  пріоритетних 
містобудівних проблем.

О сновними структурними елементами при
родного каркаса міст Донбасу, спираючись на досвід 
сучасної містобудівної науки, доцільно визнати зе

лені зони у вигляді поясових смуг, д іаметрів і раді
альних клинів, які створю ю ться навкруг міст. До 
основних функцій приміських зон в сучасних умо
вах перш за все відносять організацію  санітарно- 
захисних зон, створення захисного лісопаркового 
пояса, місць короткочасного відпочинку, а також 
розміщ ення садово-городніх і дачних селищ. Крім 
того значні території приміських зон відводяться 
для сільського господарства.

Планувальна концепція створення зелених смуг 
і клинів з використанням рекультивованих поруше
них територій, як одного з прийомів реабілітації по
рушеного міського середовища при організації міської 
планувальної структури використовує принцип фор
мування єдиної системи озеленених просторів, що 
мають значення природного каркаса.

Реабілітація естетичних і санітарно-гігієнічних 
якостей порушеного міського середовища досягаєть
ся прийомами організації приміських озеленених те
риторій, що входять у міську територію у вигляді рад
іальних смуг і клинів і визначені як елементи природ
ного каркасу для формування підсистеми озеленіння 
містобудівних утворень різних рівнів.

П р о п о зи ц ії з о р г а н іза ц ії м іж сел ен н и х  та 
міських рекреаційних територій розробляються у 
складі схем районного планування регіону. При
родні і техногенні території організуються у виг
ляді природно-техногенної системи, яка складаєть
ся з наступних взаєм опов’язаних структурних еле
ментів: відкритих озеленених просторів; природних 
и техногенних елементів рельєфу; зелених клинів, 
що створені відкритими природними і рекультиво
ваними техногенними ландш аф тами між радіаль
ними тран сп ортн и м и  н апрям ам и  планувальної 
структури населеного м іста; озеленені території 
м іжміських просторів, шо містять техногенні те
р и тор ії; рекульти вован і техн оген н і ландш аф ти 
вздовж транспортних напрямків.

Н айбільш  наочно дія природно-техногенних 
умов на систему відкритих просторів міського се
редовищ а виявляється через ландш аф тні домінан
ти. Такими домінантами у містобудівних систмах 
Донбасу є пагорби, яри, схили і -  у найбільшій мірі
- порушені території (гериконники, відвали, відсто
ювані та ін.). Умови розвитку міст Донбасу призве
ли до нівелювання природної ландш афтної специф
іки місцевості та, навпаки, виявили як домінуючі 
компоненти міського середовищ а техногенні ланд
шафти. Таким чином, синтез відкритих просторів з 
архітектурно-планувальною  структурою населених 
міст, який в сучасних умовах розвитку містобудів
них систем Донбасу є можливим на основі містобу
дівного використання поруш ених територій, стає 
вимогою реабілітац ії порушеного міського середо
вищ а Донбасу. При цьому особливу цінність мають 
ті його елементи, які здатні зв ’язати собою цент
ральні міські райони із заміським природним лан-



розділ j З

дш афтом, віддаленим іноді на 5-10 км і більш (зе
лені діаметри, лісопаркові клини, річкові акваторії).

Штучне формування відкритих просторів для 
рекреаційних цілей на основі озеленення кар’єрів, 
відвалів є основним містобудівним резервом, а пози
тивна особливість таких рекреаційних систем в тому, 
що при відносно невеликих площах вони розташовані 
поблизу житла, в суспільних центрах міста, на пішох
ідних шляхах і тому вельми ефективні.

В містах Д онбаса з вугледобувною промисло
в істю  ф орм ую ться р о зо сер ед ж ен і п лан увальн і 
структури, відповідно і системи їхнього озеленен
ня приймають розосередж ений вигляд. При окре
мих житлових і планувальних районах, селищ ах 
виникають свої парки, сади, санітарно-захисні сму
ги і ін. Це приводить до дублю вання о б ’єктів сис
теми відкритих просторів. З другого боку, озеленені 
простори і техногенні ландш аф ти грають тут роль 
зв ’язуючого чинника по віднош енню  до ізольова
них масивів забудови.

В середніх та малих містах з розчленованою 
лінійною або компактною планувальною структурою, 
які сформувались на основі оброблювальної промис
ловості відкриті простори (типу зелених клинів, діа
метрів) членують єдиний масив міської забудови. В 
компактних великих містах система відкритих про
сторів носить звичайно периферійний характер, в 
межах основного масиву забудови є малі відкриті про
стори типу скверів, бульварів, невеликих садів при 
різних установах і т. п. В цих умовах головною про
блемою формування системи відкритих просторів є

Методологічні основи 
Містобудівної діяльності по реабілітац ії посушеного міського

Т И П О Л О Г ІЧ Н І I.визначення типологічних одиниць природного, техногенного і 
антропогенного ландш афту;

II. визначення ареалів природного ландш афту, що зазнали 
забруднення антропогенного і техногенного характеру;

III. визначення рівня м істобудівної стійкості забруднень 
антропогенних, техногенних і природних ландш аф тів;

IV. обгрунтовування ф ункціонального та архітектурно- 
ландш аф тного зонування м іських територій;

V. визначення напрямів міроприємств по реабіл ітац ії поруш еного 
м іського середовищ а середовищ а;

VI. визначення напрямів рекультивації, відновлення і збереж ення 
видів ландш афту.

системні розроб ка методів, прииомів і пропозицій по реабілітац ії поруш еного 
м іського середовищ а, стійких до антропогенної і техногенної 
діяльності;

- створення м ітобудівних, инж енерно-геологічних, гігієнічних і інших 
умов підтримки динам ічної рівноваги міського середовищ а;
- створення методів розв'язання екологічних задач в процесі 
м істобудівного регулю вання і реабілітац ії поруш еного міського 
середовищ а.

і  1Г1ЄН1ЧН1 створення методів урахування технічних, соціальних і біологічних 
факторів в процесі реабілітації поруш еного міського середовищ а:
- розробка пропозицій по реалізації в м істобудівному проектуванні 
даних про реакцію  людини на умови життя в поруш еному міському 
середовищ і 1

Технологічні

основи
використовування безвідходних технологій;

- конструктивні пропозиції по найбільш  ефективних методах 

рекультивації та  відновлення поруш ених територій

компенсація відриву центрального району від природ
ного оточення за допомогою зелених клинів, діаметрів, 
смуг з активним залученням для цього рекультивова
них порушених територій. Для міст з лінійною струк
турою характерна лінійна система відкритих про
сторів, що може бути складена з однієї або двох про
тяжних смуг зелені.

Р езультати  м істобудівн ого  зон уван н я, що 
відображаю ть територіальний розподіл порушених 
територій, можливо використовувати в двох напря
мах — як складову частину інф ормації про поруше
не міське середовищ е для її функціонального вико
ристовування і як основу для оцінки містобудівних 
проблем, що виникаю ть.

В містобудівних нормативах озеленені території 
та відкриті простори містобудівних систем визнача
ються як такі, що мають санітарно-гігієнічне значен
ня і використовуються для рекреаційних цілей. Не
долік озеленення у містобудівних системах Донбаса 
підвищує екологічне значення освоєння в містах і рай
онах видів відкритих просторів і порушених територій: 
розв язується актуальна соціальна проблема - задово
лення потреби міського населення в масовому відпо
чинку на природі; природний ландшафт в місцях рек
реації несе також більш широкі екологічні функції, 
оскільки сприяє поліпшенню мікроклімату плануваль
них районів міст.

Розв’язання проблеми реабілітації порушеного 
міського середовища шляхом розробки конкретних 
містобудівних заходів можливе на основі сформульо
ваних методологічних основ містобудівноїдіяльності.
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Для визначення найбільш  раціональних соц

іально еф ективних та  екологічно збалансованих 
рішень потрібно виконувати комплексну оцінку те
риторій, намічених для рекреації.

Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу 
території включає наступні пофакторні оцінки: са- 
н ітарно-гігієн ічну; м ікроклім атичну; естетичну; 
композиційну; структурно-функціональну.

М етодика комплексної оцінки території роз
роблена проф. І.Д. Родічкіним і має однією з своїх 
цілей виділення груп ландш аф тів. Користуючись 
цими методичними прийомами, та  зважаю чи на 
регіональні особливості містобудівного використан
ня порушених територій, виділено наступні групи 
ландш афтів:

I. Природні ландш аф ти, що можуть бути ви
користані при архітектурно-просторовій організації 
міського середовищ а у незмінному вигляді та до 
яких можна залучити незаймані міські території, 
порушені території з озелененням; кар’єри, які об
воднені та  озеленені та  ін. Техногенні ландш афти, 
що для їх містобудівного використання потребують 
проведення рекультиваційних заходів, озеленення, 
обводнення, інш их інж енерних міроприемств.

II. Техногенні і природні ландш аф ти, що не 
можуть мати містобудівного призначення внаслідок 
їх екологічного чи функціонального стану.

Виходячи з особливостей формування місто
будівної діяльності та результатів оцінки стану при
родно-техногенного комплексу, розроблена систем
на модель порушеного міського середовищ а Д он
басу, у якій розкриті та  послідовно розглянуті скла
дові техногенної складової: структура, генезис, пла
нувальна і просторова організація.

П ланувальна структура відображає територі
альні одиниці локалізац ії порушених територій в 
конкретних середовищ них умовах і просторовий 
каркас, що спільно утворю ю ть вузли і ланки мережі 
техногенних ландш афтів.

Планувальний генезис відображ ає зони вияв
лення типологічних характеристик  техногенних 
ландш афтів, зони збалансованості проектних пара
метрів містобудівного потенціалу порушених тери
торій, режиму та статусу реабілітаційної діяльності. 
В залеж ності від віднош ення поруш ених територій 
до типологічних груп техногенних ландш афтів виз
начаються містобудівні потенціальні зони: лан д
шафтної реконструкції та  упорядження; регенерації; 
обмеженого користування.

П ланувальна орган ізац ія  в ідображ ає межі, 
склад і взаємодію компонентів порушеного місько
го середовищ а з визначенням інтегрованих та спец
іалізованих районів його реабілітації.

П росторова організація розкриває створення 
форми, конф ігурації та композиційної взаємодії 
планувальних елементів порушеного міського се
редовища.

Як системна категорія просторова організація 
визначає варіативність форм реабіл ітац ії поруше
ного міського середовищ а: морфологію  властивос
тей природних, антропогенних і техногенних лан
дш афтів Донбасу; кваліметричну оцінку містобуді
вного потенціалу техногенних ландш афтів; мето
дику модуляції та  гармонізації планувальних пара
метрів порушених територій.

Найбільш важливий момент-політики терито
ріального планування, який знаходиться на межі

проблеми раціонального використання порушених 
територій п ов 'язани й  з необхідністю  збільш ення 
рекреаційного потенціалу Донбасу. Основні напря
ми використання містобудівного потенціалу техно
генних ландш аф тів для рекреації наступні:

- створення унікальних ландшафтів на ділянках, 
які піддані просіданням, (перетворення ділянок на 
заповідні; оновлення та підтримання життєздатності 
біокомгілексів; урахування містобудівної ситуації, 
особливостей улаштування водоймищ, конфігурації та 
прийомів розташування зони відпочинку);

- організація зон відпочинку у кар єрах, які 
перетворю ються (орієнтація на центричну просто
рову композицію з ядром на дні кар’єру, моделю
вання реж им ів сприйняття рельєфу, озеленення, 
штучних споруд);

- створення парків з підвищ еним рекреацій
ним навантаж енням  на м ісцях рекультивованих 
смітників побутових та промислових відходів (за
стосування високого рівня рекреаційного обладнан
ня, прийомів формування штучного ландш афту з 
новими формами рельєфу). Н а таких ділянках по
рушених територій можуть бути влаштовані моно- 
функціональні або спеціалізовані парки з архітек
турно-планувальною  організацією  найбільш е зруч
ною для загальної містобудівної ситуації;

- створення зон активного та пасивного відпо
чинку з екстенсивним  характером  використання 
задіяних площ на місці піщ аних, гравійних, кам я- 
них кар’єрів, кар’єрів відкритих розробок корисних 
копалин, яристих і байрачних територіях. Рекуль
тивовані біологічними засобами терасовані схили 
кар’єрів можуть використовуватися для сільськогос
подарських цілей, розміщ ення рослинних розплід
ників та  ін.

П росторова організація нових функцій на по
рушених територіях повинна базуватися на наступ
них планувальних схемах територій відпочинку:

- компактне розм іщ ення основних функціо
нальних зон зі створенням крупного централізова
ного ядра та кількох підцентрів обслуговування;

- розсередження та розміщ ення функціональ
них зон з розміщ енням рекреаційних центрів об
слуговування на периф ерійних ділянках.

Таким чином, питання містобудівного викорис
товування техногенних ландшафтів в системах гру
пового розселення Донбасу розв’язуються шляхом 
просторової організації порушених територій з дос
татнім ступенем їх планувальної єдності і взаємодії.
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