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ТЕОРЕТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ
ПОРУШЕНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті розглянуто комплекс містобудівних проблем, що мають 
значення для наукового прогнозування характеру використання 
поруш ених територій  в планувальній  структурі містобудівних 
систем гірничодобувних регіонів; етапи реабілітації порушеного 
міського середовищ а і послідовного містобудівного використан
ня поруш ених територій в концепції його реабілітації. Ключові 
слова: поруш ене міське середовищ е, реабілітація, містобудівне 
використання порушених територій.
Т еоретическое конструирование м ногоуровневой системы  
наруш енной городской среды . В статье рассмотрен комплекс 
градостроительны х проблем, им ею щ их значение для научного 
прогнозирования характера использования наруш енны х терри
торий в планировочной структуре градостроительныхсистем гор
нодобываю щ их регионов; этапы реабилитации нарушенной го
родской среды и последовательного градостроительного исполь
зования нарушенных территорий в концепции ее реабилитации. 
К лю чевы е слова: наруш енная городская среда, реабилитация, 
градостроительное использование наруш енных территорий. 
T heoretical constructing o f  m ultilevel system  o f the broken city 
environm ent. The com plex o f  tow n-planning  problems, m attering 
for scientific prognostication pattern o f the use o f the broken territories 
in a plan structure o f  the tow n-planning systems o f  m ining regions is 
considered in the article; the stages o f  rehabilitation o f  the broken city 
environment and successive town-planning use ofthe  broken territories 
are in concep tion  o f  its rehab ilita tion . K eyw ords: broken city 
environment, rehabilitation, town-planning use o f the broken territories.

В
ивчення масш табу, характеру роз
витку наслідків поруш ень природ
ного середовищ а гірничодобувною  
і г ірн и ч оп ерероб л яю чою  п ром и с
ловістю  дозволило встановити, що 
р із н о м а н іт тя  п р и р о д н и х  ум ов , 
співіснування природних, антропогенних і техноген

них ландшафтів, форм життєдіяльності суспільства 
формулює проблему реабілітації порушеного місько
го середовища у вуглевидобувних регіонах. Специфі
ка природних умов, соціально-економічних стосунків, 
історико-культурних традицій визначила містобудівні 
системи Донбасу як таких, де актуальність досліджу
ваної проблеми продиктована напруженою екологіч
ною ситуацією і санітарним неблагополуччям міст. 
Дослідження проблеми реабілітації порушеного місько
го середовищ а і містобудівного використання пору
шених територій має наукове і практичне значення, 
оскільки обгрунтовує реабілітаційні заходи при по
дальшому розвитку містобудівних структур гірничо
добувних регіонів, що склалися.

При цьому розглянутий комплекс містобудівних 
проблем, що мають значення для наукового прогнозу
вання характеру використання порушених територій в 
планувальній структурі містобудівних систем; етапи 
реабілітації порушеного міського середовища і по
слідовного містобудівного використання порушених 
територій; напрями вдосконалення методики обліку 
порушених територій; методика вибору оптимального 
містобудівного використання порушеної території.

Проблема. У роботі поставлена проблема тео
ретичного використання принципів системності як ме
тоду пізнання й методологічного інструмента моде
лювання містобудівних систем та їх підсистем; форму
вання загальної моделі дослідж ення поруш еного 
міського середовища; виділення етапів і послідовності 
реабілітації порушеного міського середовища.

& —----

Ступінь вивченості проблеми. Теоретична ос
нова дослідження включила положення робіт авторів 
по виробленню напрямків організації архітектурного 
середовища (Ю .П.Бочаров, О.П.Буряк, В.М.Вадимов, 
В.В.Владиміров, І.В.Лазарева, М.М.Дьомін, В.І.Єжов, 
Л.М.Ковальський, В.Й.Кравець, Н.Я. Крижановська, 
Г.І.Лаврік, В.Ф.Макухін, А.П.М ардер, Г.Б.Мінєрвін, 
В.П.Мироненко, О.А.Мірошниченко, З.В. Мойсеєнко, 
Л.І. Нефьодов, Н.Ф. Реймерс, А.М.Рудницький, О.В.- 
Рябуш ин, В .О .Т им охін , 1.1.У стинова, І.О .Ф ом ін , 
З.М .Яргіна); з соціально-екологічної інтерпретації 
міського середовища (О.Е.Гутнов, В.Л.Глазичев, VI.Я.- 
Ксеневич, О.М.Яницький). з оптимізації і реабілітації 
архітектурного середовища (В.П. Мироненко, Ю.М.- 
Ш кодовський); з проблеми формування регіональних 
рекреаційних систем (В.В.Шулик).

Мета. Метою роботи є теоретичне конструю
вання багаторівневої системи порушеного міського се
редовища як підсистеми містобудівних систем вугледо
бувних регіонів. Побудова системи порушеного місько
го середовища визначена через обгрунтування систе
моутворюючого елемента- порушених територій, аналіз 
їх утворення, еволюції, модифікацій, види системних 
рівнів порушеного міського середовища, причини уск
ладнення йога компонентного состава й структури.

Методологія системно-еволюційного досліджен
ня міського середовища визначена через дослідження 
системно-еволюційних властивостей, теоретичний аналіз 
і моделювання порушеного міського середовища. Тео
ретичне обґрунтування системоутворюючого елемен
та порушеного міського середовища визначило вихідне 
відношення -  порушення міського середовища. Дослі
дження еволюції й генетики системоутворюючого еле
мента дало систематизацію компонентів порушеного 
міського середовища, генезис теоретичних поглядів на 
містобудівну форму й характер містобудівних утворень 
вугледобувних регіонів, характер біфуркації його фак
торів на антропогенному, техногенному, природному і 
соціальному рівнях. Тобто обгрунтовано теорію ста
новлення порушеного міського середовища, визначено 
категоріальні форми порушень як структурно-функц
іональних елементів містобудівних систем.

Дана робота носить в основному теоретико-ме- 
тодологічний характер, тому в ній містяться лише 
найбільш загальні виводи й положення, здатні розши
рити методологію й теорію  пізнання міського середо
вища вугледобувних регіонів.

В методологічному аспекті проблеми реабілітації 
порушеного міського середовищ а досліджені як діа
лектична єдність наступних підсистем архітектури та 
містобудування:
- онтологічної -  функціонування самобутніх місто

будівних систем в вугледобувних регіонах з дослід
женням впливу і взаємодії системостворюючих чин
ників; визначенням статусу порушеного міського 
середовищ а; визначенням його предметного поля 
культурологічного інституту;

. гносеологічної—пізнавальне, логічне обгрунтуван
ня предмета і о б ’єкта теорії порушеного міського



середовища, організаційно-методичне забезпечення 
і методика реабілітації порушеного міського сере
довища;

- аксіологічної -  дослідження самобутніх образних 
аспектів порушеного міського середовищ а та на
прямів його гуманізації шляхом здійснення реабілі
таційних заходів;

- праксеологічної-  надання концепції реабілітації по
рушеного міського середовищ а на рівні практично
го проектування та запровадження вимог до вико
ристання сучасних комп’ютерних технологій проек
тування.

Головна мета системного аналізу порушеного 
міського середовища -  виходячи з стану порушених 
елементів міського середовища і безпосередніх зв’язків 
між ними, одержати висновок про структурні власти
вості містобудівної і регіональної систем й основних їх 
підсистем. Системний аналіз в сфері реабілітації пору
шеного міського середовища реалізовано як здійснен
ня структурно-функціонального аналізу порушених 
територій і техногенних об ’єктів в межах рішення соц
іальних задач на рівні містобудівного використання 
окремих порушених територій, нарівні структурних 
схем містобудівних систем з оцінкою відносин між еле
ментами міста, регіону, виділенням структурних пара
метрів, істотних для реабілітації порушеного міського 
середовища.

Теоретичною базою  аналізу є загальна теорія 
систем, що дозволила описати містобудівні об ’єкти, 
що містять порушення, як цілісні утворення, аналізу
вати й оцінювати потенціал і напрями їх містобудівно
го розвитку.

Сутність системного підходу до реабілітації по
рушеного міського середовищ а визначила наступне:
- розробку засобів визначення елементів порушено

го міського середовищ а як складових структурно- 
функціональних елементів містобудівних систем вуг
ледобувних регіонів;

- розробку структурних моделей містобудівних сис
тем вугледобувних регіонів; розробку моделей їх 
історичного розвитку й ієрархічної побудови;

- побудову узагальнених моделей порушеного місько
го середовища і моделей властивостей визначеної 
містобудівної системи;

- розробку концепції реабілітації порушеного місько
го середовища.

Розглянуті якісні властивості порушеного місько
го середовища, що визначають її неоднорідність. Як 
ведучі в роботі виведені такі види неоднорідності по
рушеного міського середовища: фізична, геометрична, 
топологічна і семантична, що є підставою розрізнення 
відповідних її компонентів. Розглянуті якісні властивості 
порушеного міського середовища, що визначають її нео
днорідність. Як ведучі в роботі виведені такі види нео
днорідності порушеного міського середовища: фізич
на, геометрична, топологічна і семантична, що є підста
вою розрізнення відповідних її компонентів.. Морфо
логічна неоднорідність середовища визначається наяв
ністю ознак відмінності частин середовища по фізичних 
якостях, геометричних і топологічних властивостях, 
відмінністю візуальних характеристик і тому подібне

Конкретизація видів композиції порушеного 
міського середовища дозволила виділити такі її види 
як екологічну, візуальну, просторову.

Моделювання самобутнього простору містобуді
вних систем гірничодобувних регіонів характеризує пев
ну сукупність властивостей порушеного міського сере
довища, суть якого при цьому не рівна простою сумі

компонентів з характеристиками певних порушених те
риторій. Типи просторових побудов компонентів пору
шеного міського середовища визначають типологію тех
ногенних ландшафтів і особливості формування плану
вальної структури містобудівних систем. Семантична 
самобутність представлена як просторова характерис
тика, описана геометрично і топологічно при провідній 
ролі структури порушеного міського середовища.

Виходячи з цього сформульовано два принци
пові методи реабілітації:
- методологічна організація реабілітації на основі заз

далегідь заданої семантичної самобутності поруше
ного міського середовища;

- структурно-функціональне моделювання простору
і системостворюючих зв ’язків порушеного місько
го середовища з використанням містобудівних по
тенціалів порушених територій.

Н а підставі видів самобутності поруш еного 
міського середовища, характеру ієрархічності струк
тури і принципів співвідношення містобудівних потен
ціалів порушених територій теоретично обгрунтова
ним стає твердження, що існує стійкий зв’язок між які
сними ознаками в диференціації містобудівних утворень 
простору порушеного міського середовища і принци
пами іх впорядкування в єдиний простір з використан
ням містобудівних потенціалів порушених територій.

К онкретизація даного положення дозволила 
представити структуру порушеного міського середо
вища як основу концепції її реабілітації. Вміст кон
цепції представлений як використання структури про
стору порушеного міського середовищ а у взаємозв’
язку двох вказаних методів: організацією  (статична 
концепція) і структуризацією (динамічна концепція) 
містобудівних утворень гірничодобувних регіонів.

Структура поруш еного міського середовища 
визначила методологію підходу до її реабілітації, оск
ільки виділені базові елементи — містобудівні утворен
ня, що включають порушені території, які стійко збе
рігаються при всьому різноманітті композиційно-об- 
разних інтерпретацій різних містобудівних завдань.

Основні висновки. В результаті аналізу і сис
тематизації теоретичного матеріалу, пов’язаного з про
блемою реабілітації порушеного міського середови
ща, сконструйований апарат досліджень, що включає:
- поняття «структура порушеного міського середови

ща» як о б ’єкту аналізу і основи побудови програми 
її реабілітації;

- розробку і уточнення сукупності понять, безпосе
редньо п о в ’язаних із структурою  поруш еного 
міського середовища;

- класифікацію структур порушеного міського сере
довища залежно від її видів, характеру ієрархічності 
структур і принципів використання самобутніх ха
рактеристик і містобудівних потенціалів порушених 
територій;

- систематизацію геометричних і топологічних компо
нентів структури порушеного міського середовища.

Зміст концепціїреабілітації порушеного міського 
середовища заданий двома методами: способи органі
зації її простору як системної інтеграції складових час
тин у межах окремих містобудівних систем і структури
зацією простору порушеного міського середовища.
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