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УДК 711.4:504.05:006.05(045) О.В.Чемаюна

ЕФЕКТИВШСТЬ М1СТОБУД1ВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРШ В М1СТОБУД1ВНИХ СИСТЕМАХ 

ВУГЛЕДОБУВНИХ РЕГЮН1В

Використання м кьких  територш , виявлення мюьких територ|'альних 
резерв1в для включения ix  в сферу мютобуд1вного використання - одне з 
найважливших завдань розвитку народного господарства Укра'ши. У минул1 
;есятшпття промислова /пяльш сть в ДонбаЫ визначила функцюнально- 
шшувальну структуру м1стобуд1вних систем, екстенсивний процес 
лросторового розвитку яких вщбувався в умовах Ясного територ1ального 
контакту мюьких поселень i супроводжувався значними перетвореннями 
природного ландшафту. Проведений анашз м к т  та агломерацш Донбасу 
виявив, що вони складаються з вщносно автономних функшоиально- 
шанувальних утворень, що тяжтоть до м1сць залягання корисних копалин, 
розмщення м1жмюьких комуш кацш , промислових пщприемств, мають 
еколопчно несприятлив1 зони, перетини природних та техногенних зон. 
Специфжою населених mict Донбасу е включения до \йських територш значно! 
nwbKOCTi незабудованих, нездатних до забудови та шяк не використаних у 
{удь-якому вид1 MicbKoro господарства. Це стосуеться порушених 
промисловою Д1ялыпстю людини територш та непридатних за природними та 
нженерно-геолопчними показниками.

Таким чином, розвиток промисловосп (прничодобувно!' та металурпйно!) 
га пов'язаш з ним територ1альш вщводи, шженерно-геолопчш  умови, 
игаикнення порушених територш дали в результат! кную чу структурно- 
рункшональну оргаш защ ю  м1стобу;пвних систем Донбасу, характер 
використання i'x територ1альних pecypcie. Система розселення в Д он баа на 
ipomi еволюцшного розвитку зберкае типи i градоформуючу композицшну 
юль планувальних структур кторично сформованих MicT. Загальний характер 
1ього явища та його мютобуд!вного вщтворення дослщжено докт.арх. I.O. 
!>омшим, кандидатом арх. А.В. Вергелесом; пщтверджуеться у роботах 
торетикш мютобудування М.О. Хауке, В.О. Лаврова, 3. ЯрпноГ, О.Е. Гутнова.

В сучасних постш дустр1альних умовах постае нагальна проблема 
юдальшого розвитку системи розселення Донбасу, що породжуе високу 
ютребу в територ1ях для MicbKoro розвитку i диктуе необхщшсть змши 
|)ункцюнально'1 i арх1тектурно-просторово1 оргашзаци м1стобуд!вних утворень. 
Тому сьогодш, головннм принципом мютобуд1вного проектування в цьому 
lerioHi стае використання тих внутр!шшх територ1альних резерв1в, 
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ар х i тс кту р н о - п ро сто р о в a оргашзащя яких не вщповщае i'x потенцшному 
мютобуд1вному потенщалу. Це ствзвуч н о  загальшй мет1 реабштаци 
порушеного MicbKoro середовища - пошуку шлях iв досягнення високого pieiM 
життя через оптимальну oprani3auiio використання м1ського простору.

Для м 1Стобудiвн01 д1яльиосп важливе значения мае визначення мкьких 
територш рпних in 11iв - класифжаш я. яка формулюе вщповщш методи 
м1стобуд1вного анашзу i наступних шлях1в м1стобуд1вного проектування. Вона 
спираеться на загальноприйняту у мютобуд5внш Teopii' i вдосконалена вченими- 
мютобущвниками ГО.Фомшим, В .О.Тимохшим, М.Я. Ксеневичем та iH. Основа 
визначення р1зновид1в мютобуд)вних об'еютв - видшення ознак i'x под1бност1 i 
вщ мш ноеп або чинниюв, як\ характеризують мютобуд1вш об'екти та критерий 
надежное™ до того чи шшого типу. Атрибути класифжацп: перелш 
структурних к о м п о н е н т , параметри об'екттв (просторове положения, розипри, 
структур1н властивост1), системш вщносини (сшввщношення м1ж значениями 
параметр1в м1стобуд1вних систем).

Класифжащ я, заснована на роздшеиш неращонально використовуваних 
територш за основною ознакою i’x виникнення i юнуючого розмицення в 
мютобуд1вних системах Донбасу, дозволила виявити так1, що характеризуються 
специф1чними особливостями: покинут) промислов1 територн (у межах 
промзон); негодянц i р езер в т  територн (nycinpi, розриви М1Ж планувальними 
районами, саьптарно-захиен4 смуги промзон); примапстральш  (зони вщчуження 
автомобшьних дори  i особливо мапстральних вулиць, TepHTopii' усередшп 
транспортних розв'язок, стоянки) i прирейков1 (зони вщчуження зал1зниць, 
об'екти зал1зничного транспорту - сортувальш депо, господарсьи двори, 
склади) територн; порушеш територн (земл1, що шддалися негативним 
техиогеннш i антропогеннш /иям -  породш вщвали, зони обвалень, вщвали 
BCKpniui, територн Kap'epiB i порушення, що виникли в результат переробки 
корисних копалин хвосто- i шламосховища, золо- i шлаковщвали тощо); 
територн' в зош енергетичних комушкацш, пристроУв i споруд; невживаш 
TepHTopii' складного рельефу.

Порушеш територн - основний чинник змш и еколопчно! р1вноваги в 
вугледобувних perionax, як1 виявляються в р1зних сполученнях негативних 
явищ: деформащя порщ i земно! noeepxni; виенаження i забруднення шдземних 
i поверхневих вод; затопления i заболочування шдроблених територш; 
збезводнювання i засоления груштв; вилучення земельних площ i3 
народногосподарського обороту й iH. В сучасному значенш поняття "порушеш 
TepHTopii" - це дшянки земно! rioeepxni ушкоджеш, забруднеш, або виведеш з 
господарського обороту в результат антропогенного i техногенного впливу, 
реабш тащ я яких для полшшення якост1 м 1ського середовища потребуе
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иначених матер1альних витрат, розм1ри реабш таци  яких залежать вщ 
рвташування територн стосовно функцюнально-планувально'! структури м1ста 
i  напрямк1в i'x оптимального мютобуд1вного використання. Вони двоб1чно 
яливають на стан MicbKoro середовища: як елемент мютобуд1вно'1 системи, 
ий вносить до не! CBiй техногенний компонент з його характером i динам кою  
(озвитку; як умова оптимального розвитку мютобу/ивно'!' системи з 
вначенням програми реабш тацп  порушеного мюького середовища через i'x 
иобугцвне використання.

В ДонбаЫ згщно шдрахункам, порушен! територн складають в середньому 
5-8% загально! плопц еередш х i мапих MicT в межах i'x земельного вщвода. Для 
никих MicT i агломерацШ njiorni порушених та тих, що невикористаш в 
сстобу.шних ш лях за ш ж енерно-геолопчними умовами територш зростають 

»25-30%. Порушен! територн розмнцуються в рш ш х шдсистемах MicTa, що 
х  можливють видшити i'x морфотши: залежно вщ оточення - м1ж житловою i 
|ромисловою забудовою; м1ж житловою забудовою i магистралями; м1ж 
ршьно-житловими зонами i територ1ями зал1зничного транспорту i т.д.; 
межно вщ розмицення в планувальних зонах - в центральнш, серединнш,

(крифершнш частинах М1ста, зам к ьк ь  Основними характеристиками таких 
:еритор1й е: штучний генезис (виникнення, формування i розвиток в npoiteci 
иропогенно'! д1яльност1 та промислового розвитку); змш ення еколопчних, 
ктобуд1вних, ш ж енерно-геолопчних, гщ ролопчних характеристик до стану, з 
им таи TepHTopii неможливо використовувати у мктобуллвнш д1яльност1 без

I
«доведения реабш тацш них заход1в; мож ливоеп потенщалу р1зного роду 
ктобущвних pecypcie.

1 1снують pi3Hi т д х о д и  до класифжацп порушених територш: подш на дв 1 

[групп - земл1, що виникли на ocH oei промислових вщход!в (вщвали) i в 
:npoueci промислових вщкритих розробок; подш за походженням, залежно вщ 
иду копалин, галу-si виробництва, якосп  грунпв, складноеп рельефу. В 
аруб1жнш практши видшяють наступи) категорп порушених територш: 
штш бути використаними для будь-яких цшей; Ti, що вимагають незначних 
р(йтз вертикального планування для i'x використовування; Ti, що потребують 

рчних o6'eMiB po6iT з вертикального планування i впорядкування. Як 
!показали дослщження, кожному джерелу порушень вщповщають своУ яюсш i 
MbKicHi характеристики, що показують ди н ам к у  i'x розвитку i можливоеп 
ргнозування наслщюв, розробку захо;ив щодо наступно '1 реабш тацп. 
Вщповщно до цього порушеш TepHTopii класифжоваш залежно Вщ 

рхування конструктивних заход!в захисту споруд шд час мктобуд1вних дш, 
йяьшення BaDTOCTi буд1вниптва. vmob d o 3d o 6 k h  в у г ш ь н и х  копалин:
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- за р1зним ступенем сприятливосп для забудови за умовами прничих 
пщробок: сприятливи обмежено сприятлив1; неприйнятш для забудови;

- за величиною деформацн земноУ поверхш: акумулятивного типу (виникли 
без пошкодження земноУ noeepxni) -  вщвали шахтних порщ, вскрипн, вщходи 
переробних виробництв, шлаковщвали, та iH.; денудацш ного типу (утворилися 
при пошкодженш земноУ noBepxiii) - прогинання i просщання, трщ ини з 
розривом суцшьност1 noeepxHi земл1, вироблеш простори кар'еру, ви!зш 

транше'У та iH.;

- за варччстю конструктивних Mip захисту: придатш для бущвництва 
(варт1сть конструктивних засоб1в - 3-5% вщ загально'У вартост1); обмежено 
придатш (збшьшення на 10-12%); непридатш (е тектош чш  вщхилення).

Класифшащя за умовами придатност1 порушених територш для 
м1стобуд1вного використання (м1стобуд1вного потешпалу) визначае порушеш 
TepHTopii', де завершено пронеси зсуву земноУ поверхш, виявлено конкретш 
горно-геолопчш  умови, визначено ступшь i глибину пщробленосп земноУ 
noeepxHi; встановлено ступшь стабшьност1 несучо'У властивост1 группе; умови 
гщрологн вщповщають напрямам м1стобуд1вного використання.

Техногенний ландшафт в межах м1стобуд1вно'У системи складаеться з самоУ 
порушено'У територн, зони мехашчного впливу (ГУ визначеш меж1 можуть 
змшюватися в залеж носп вщ ф1зичного стану i стадн розвитку порушено! 
TepHTopii) та саштарно-захисноУ зони. Техногенш ландш афта класифжоваш:

- в залеж носп вщ стадн розвитку: сформоваш з невеликим строком 
1снування i мають вплив вщ комплексу геолопчних процеав; сформован! 
внаслщок дп  комплексу геолопчних процеЫв;

- в залеж носп вщ напрямн! м1стобуд1вного використання: так!, що можуть 
бути наближеш до природних засобами рекультивацн (озеленения, нанесення 
грунтового шару, терасування); нездатш до перетворення; таю, що можуть 
бути придатш для м1стобуд1вного використання як рекреацш ш  зони; для 
забудови промисловими комушкащями тощо.

За мюцем у мютобуд1вних системах та виявленням збереження цшсносп 
техногенн1 ландшафти можуть бути поды еш  наступним чином: техногенш 
ландшафти, yci складов! яких (порушена територ1я, зона мехашчного впливу, 
саштарно-захиена зона) не зад1яш у гоеподареькш  /ияльносп, не 
використовуються для мютобуд1вних цшей; техногенш  ландшафти, у яких 
саштарно-захисна та зона мехашчного впливу частково зад1яш у промисловш 
або гоеподареькш д1яльносп; техногенш ландшафти, у яких yci складов!, окр1м 
самоУ порушено'У територн зайняп  для м1стобуд1вного використання; 
техногенш ландшафти, яю повшстю зад1яш для м1стобуд1вного використання.
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Для розробки основних напрягав мютобуд1вного використання тишв 
порушених територш , що визначеш та вщповщають зазначеним класифжашям 
необхщний анашз чинниюв, що визначають Ух властивостк

- м icтoбyдiвниx - розташування дшянки техногенного ландшафту, 
(шизьюсть його до центру i планувальних вузл!в м кта, площа територн', 
функцюнальна характеристика району i том у под1бне;

- сошальних - демограф1чна характеристика району, щшьшсть населения, 
наявш територ1алып ресурси;

- еколопчних i ландшафтних - Micueei специф1чш еколопчш  умови, 
{гаичш характеристики дш янки, рельеф, мжроюпмат територн, стан 
зовиряного i водного басейну i iH in e ;

- економ4чних - вартють po6iT по визначенню мютобудтноУ uiHHOCTi 
дшянки та uiHHOCTi вщ новлено! територн, здш сненню  мютобуд1вното 
шкористання поруш ених територш , залежно вщ р1вня техш чного оснащения.

Результатом анал1зу  е висновок про доцш ыпсть мютобудш ного  
1икористання поруш ено '1 територн в положениях i рекомендащ ях концеици  
реабштацп поруш еного м1ського середовищ а з метою наближення до  
нормативного стану M icb K o ro  середовищ а. Остання грунтуеться на науковому 

lium i специф1чних i функцюнальних особливостей техногенних л а н д ш а ф т ,  
в планувально'1 структури i можливостей и подальшого вдосконалення. 

]Концептуальш положения мають cboi специф1чш особливое^  для кожного з 
ишв техногенних лан дш аф те з дотриманням загальних напрям1в:

- вдосконалення структурно-функцюнально\' opranisaniV Mi ста на ocHoei 
шточення в nei поруш ених територш; включения порушено! територн в 
систему мюьких ц ен тов , рекреацшних зон тощо;

- пщвищення ефективност1 функцюнального використання порушено '1 

вриторн шляхом регтлi3anii п м1стобуд]вного потенщ алу i потешпалу 
шстобущвних зв’язюв;

- виявлення i збереження пам'ятниюв архггектури i культури, включения i'x 
«структуру територш , що рекультивуються;

- ефективний розподш  функцшналышх простор1в, розвиток транспортно!' 
«фраструктури; використання специфш и рельефу i пщ земного простору;

- розвиток техногенних лан дш аф та з урахуванням сш уету мюта;
, - полшшения еколопчного середовищ а територн i Mi ста в цшому, 

абезпечення еколопчного захисту територш  вщ ш юдливих чинник-iB;
- реабЫ тащя i створення повноцш ного сощального середовища.
За цими П03И1ПЯМИ для Bcix виявлених типолопчних груп порушених 

тсриторш можуть бути визначе!п специф1чш вимоги, шльов1 установки 
(щьове призначення реабш тац п  поруш еного мюького середовищ а) i
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сформован! таю градацн: техногенш  ландшафти регионального та м1жм1ського 
значения та Ti, що прилягають до мюьких територш; техногенш ландшафти, 
розташоваш на мюьких територ!ях.

Серед техногенних ландш аф та регюнального та м1жм1ського значения 
видшено групи: велик) компактно розмппеш nopyineni територн на м1жмюьких 
просторах (площею понад 100 га), яю розташоваш поблизу транспортних 
шлях1в або в1зуалыю пов'язаш з м1ською забудовою; nopymeHi територн 
невеликих posMipiB (площею 20-30 га) з обмеженим контактом з транспортними 
шляхами i в1зуальним контактом з житловою забудовою; велию nopymeHi 

TepHTopii (близько 120 га), роз1тнут1 транспортною c im o  або таю, що мають 
протяжний контакт з мапстралями.

Серед техногенних ландш аф та, що розташоваш на мюьких територ(ях: 
видшено групи: nopymeHi територн, що розмнцеш окремо (площею вщ 25 до 50 
га); порушеш територн, що розм щ еш  трупами в м1жмапстральних просторах 
(площею до 100 га); примюький сектор порушених територн, що розмшеш 
трупами (площею понад 100 га) та po3iTHyTi транспортними мапстралями.

В межах кожно'1 з них груп додатково сформоваш i'xHi р1зновиди. Для груп 
техногенних ландш аф те встановлюеться pi3Ha «жорстюсть» цшьових 
установок вщновлення та реабш тацп порушених територш.

Типолопчш  групи техногенних ландш аф та дозволяють виробити 
спшыпсть шдходш до формування цшсноУ системи захохив - архЬектурно- 
планувальних, мштобуд)вних, зовнш шього впорядкування; сшввщношення 
власне природоохоронних i реаб!лirariiйпих заход)в; оргашзацп мютобуд!вного 
використання порушених територш.

Отже, з урахуванням типолопчних особливостей техногенних ландшафте 
вже на стадн вихщно-дозвшьно'1 документацп можливо ввести i конкретизувати 
завдання на розробку заход1в з реабш тацп  порушеного мюького середовища, 
вимоги до i'x складу, порядку збору початкових даних i узгодження.

Таким чином, науков! розробки, дан! експериментального проектування 
шдтвердили актуальшсть проблемн i показали, що мютобуд1вне використання 
порушених територш може дати ютотний ефект в реабш тацп порушеного 
MicbKoro середовища через включения i'x в розвиток архп-ек-турно-планувально!' 
структури MicTa. OcHOBHi положения концепцн реабш тацп порушеного 
MicbKoro середовища можуть бути використаш при BnpimeHHi проблем 
формування i розвитку MicT вугледобувних регю ш в, ефективного використання 
MicbKHX територш, вирниення сош алы ш х i еколопчних проблем.

Очжуваний сощально-економ1чний ефект вщ  впровадження основних 
положень концепци в тому, що мюто набувае додаткових територш для свого 
розвитку; штенсифжуеться функционального використання порушених
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гериторш шляхом створення додаткових площ для розм щ ення мюьких 
функцш; шдвищуеться зв'язаш сть мюьких територш; удосконалюеться 
|ункщонально-планувальна структура м1ста; покращуеться еколопчний стан.
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А ноташ я
Дана класифжащя порушених територш i техногенних ландш афпв, 

основана на роздш енш  нерацюнально використовуваних територш за 
югавною ознакою i'x виникнення i юнуючого розмвдення в мютобущвних 
системах вугледобувних perioHie, що дозволило диференщювати TaKi, що 
врактеризуються специф1чними особливостями. Результатом е висновок про 
ршьшсть м1стобуд|вного використання порушено! територп в положениях i 
рекомендащях концепцп реабш тацп  порушеного мюького середовища з метою 
шближення стану останнього до нормативного.

А ннотация
Дана классификация нарушенных территорий и техногенных ландшафтов, 

основанная на разделении нерационально используемых территорий по 
основному признаку их возникновения и существующего размещения в 
ростроительных системах угледобывающих регионов, что позволило 
мфференцировать те, которые характеризуются специфическими 
ссобенностями. Результатом является вывод о целесообразности 
[разостроительного использования нарушенной территории в положениях и 
рекомендациях концепции реабилитации нарушенной городской среды с целью 
приближения состояния последней к нормативному.


