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Анотащя
В cTarri розглянут1 актуальш проблеми функцюнально-планувальноУ i 

територ1альноТ оргашзацн примюьких сшьських поселень (ПСП). Для 
дослщження обрано ПСП ГПвшчно-Схщного репону Укршни (Харювська, 
Полтавська, Сумська област1), наведеш фактори, що обумовили виб1р цього 
репону, запропоновано зонування npnMicbKoi зони м. Полтави, проведено 
пор1вняльний анал13 кшьюсних показник1в ПСП м1ст-центр1в Харкова, 
Полтави, Сум, розглянуп рекреацшш та стьськогосподарсью ресурси 
вщповщно i3 iT зонуванням, запропоноваш види можливоУ трансформацп 
примкьких Ыльських поселень.

Аннотация
В статье рассмотрены актуальные проблемы функционально

планировочной и территориальной организации пригородных сельских 
поселений (ПСП). Для исследование избрано ПСП Северо-Восточного региона 
Украины (Харьковская, Полтавская, Сумская области), приведены факторы, 
которые обусловили выбор этого региона, предложено зонирование 
пригородной зоны г. Полтавы, проведен сравнительный анализ количественных 
показателей ПСП городов-центров Харькова, Полтавы, Сум, рассмотрены 
рекреационные и сельскохозяйственные ресурсы соответственно с ее 
зонированием, предложены виды возможной трансформации пригородных 
сельских поселений.

УДК 711.4:504.05:006.05(045) О.В.Чемакша, Ю.О.Бондар

ШЛЯХИ П1ДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТ1 ВИКОРИСТАННЯ 
М1СЫСИХ ТЕРИТОР1Й

Протягом багагьох роюв забудова м кт здшснювалась виходячи з 
практично необмежених можливостей використання Bcix ви/лв ресурсов в тому 
числ! i територ1альних.
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Потенщал перспективного розвитку мюта часто залежить вщ р1вня, 
дощльност1, обгрунтованосп i'x використання. Практика розробки генеральних 
плашв ряду м1ст (Харюв, Херсон, Запор1Жжя, Чершпв та iH.) показуе, що 
бшышсть м1ст на сьогодш використали найбшып сприятлив1 для забудови 
територп i i'x подальший розвиток вимагае в1дведення малопридатних для 
буд!вництва i дорогих в освоенш територш, або залучення додаткових 
територш поза i'x межами. Як! в бшыиосп випадк1в використовуються для 
сшьськогосподарського виробництва.

Вилучення таких територш для потреб мютобудування потребуе суттевих 
законодавчо-правових обгрунтувань. Тому icnyioni обмеження територ1ального 
розвитку MicT вимагають пошуку внутркишх резерв!в в напрямку пошуку 
можливостей ущшьнення мюькоУ забудови, бшып штенсивного використання 
територш Bcix функщональних зон.

В м1стах Укршни рпними об’ектами буд1вництва використовуеться бшя 
4,0 млн.га, що складае майже 7% загальноУ площ1 краУни.

В крупних м1стах вщбуваеться додаткове освоения територш, що 
перевищуе на 15-20% прийняй генеральними планами розрахунки, в тому чиаи 
освоения позасельбищних територш в 1,5 i бшыне раза вц[ нам'1чених, що 
свщчить про CTiflxi тенденцн штенсивного розвитку м1ст.

Територ1альний розвиток MicT пов’язаний з обмеженими обсягами роб1т з 
реконструкцп житловоУ i промисловоУ забудови i виходом новоТ житловоУ 
забудови за меж1 мюта, зростанням витрат на розвиток шфраструктурних 
шдсистем -  шженерних комушкацш, дорожньо-вуличноУ мереж1, транспорту та 
iH. Тому прюритетними визначаються дшення з юнуючою шженерною 
i нфрастру ктурою.

I Пдрахунки д.т.н. е.е.Клюшниченко показують, що вартють шженерного 
освоения 1га територп зростае i3 збшыненням poiMipie мюта, яка без 
врахування вартосп загапьномюьких шженерних споруд, в пор1вняння з 
малими м!стами, (прийнятих за 100%) складае вщсотюв:

- мал1 м1ста до 50 тис. чол. -  100;
- середш мюта (50-100 тис. чол.) -  110;
- середш мюта (100-250 тис. чол.) -  120;
- велии мюта (250-500 тис. чол.) -  130;
- крупш мюта (500-1000 тис. чол.) -  150;
- крупшпй мюта (понад 1000 тис. чол.) -26.
В сучасних умовах дефщиту територ1альних резерв1в важливою стае 

проблема реконструкцп юнуючоУ житловоУ забудови. Це пов’язано з 
оновленням староУ забудови, обгрунтованним розм1щенням нового житлового 
буд1вництва. Бшьш ефективним використанням каштаповкладень та споруд
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1снуюч01 шженерноУ шфраструктури. Реконструкщя забудови повинна 
розглядатись з необхщшетю виршення загальних м1стобуд1вних проблем, 
спрямованих на виршення як поточних так i перспективних потреб забудови 
м1ста. Доцшьною для щеУ мети може стати програма комплексно!' реконструкщУ 
MicbKoi' забудови, яка на ocHoei загально!' концепцп обгрунтовано визначить 
напрямки реконструкцп', вар1анти забудови тих чи шших райошв. Обсяги 
необхщних кашталовкладень та пшл умови.

Важливим аспектом реконструкцп забудови е обгрунтування обся! ie i 
черговостт необхщного знесення житлового фонду i подальше використання 
вившьнених дшянок для рпних вид1в буд1вництва.

Практика показуе, що найчаепше таю дшянки використовуються (у 
в1дсотках до загального обсягу знесень): для розмнцення житлового 
буд1вниитва (35-60%); розвитку загальном1ського центру (10-25%); буд1вництва 
нових офк-них споруд (15-20%) та шших потреб мюького господарства.

В загалыюмюькш nporpaMi робп з реконструкщУ особливе значения мае 
проблема реконструкцп районi в масового житлового бу;ивництва 50-х, початку 
60-х рок1в. Яка практично icHye у ecix мютах УкраУни. Так житлов! масиви 
переважно 5-ти поверховоУ забудови в Киев1 займають площу вщ 100 до 300 га, 
яю мають низыа показники використання територй' -  3,0-3,5 тис. кв. м на 1га 
територп мпфорайону. На певному етагп мютобудування масова житлова 
забудова на o c h o b I типових проекте житлових i фомадських споруд вщносно 
низькоУ eaprocTi виконала свою сощально-економ1чну роль.

При зростанш дефщиту територш та вимог до якосп житла в нових 
сощально-економ1чних i мютобуд1вних умовах назрша необхщнють перегляду 
планувальноУ оргашзацн райошв 5-ти поверховоУ забудови останni роки райони 
такоУ забудови доповнюються розмкценням додаткових будинюв шдвищеноУ 
поверховост!, що дае збшыиення ццльност1 забудови на 20-30%.

В ряд1 MicT УкраУни, зокрема в Киев1, розробляються програми повноУ 
замiни 5-ти поверхових будинюв спорудами шдвищеноУ поверховост! на ocHoei 

нових детальних проектов територп, як! враховують icnyioni мютобуд1вш i 

TexHi4Hi умови району.
В шших випадках використовують надбудову icn y io 4 H X  будинюв з 

реконструкщею бал кон in , вхщних вузл1в, переплануванням квартир та iH. 

Головне завдання реконструкцп таких районiв полягае в створенш комфортних 
умов проживания населения, ям не вщр1зняються вщ райошв новоУ забудови.

Зазначимо, що продуктивним е не тшьки шдвищення ефективност1 
використання геритор!У житлових райошв, але й шших функцюнальних зон, 
зокрема промислових, сучасне використання територ1альних ресурсiв яких (з
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урахуванням гапузей виробництва) характеризуется значною n e p iвномipnicTto 

функцюнальних навантажень (в1д 10 до 500 чол/га).
Анал1з генеральних платив ряду м кт показуе, що площа промислових 

територш значно завищена. Коефщкнт використання територп промислових 
шдприемств, промислових вузл1в i райошв -  низький. Втрати територп 
внаел i док недолшв в плануванш i вщсутност1 сучасних прийом!в забудови 
промислових шдприемств досягають 40-50%. Розрахунки доктора армтектури 
I '.И.Фшьварова показали. Що шдвищення ефективносл використання 
промисловоУ територп тшьки за рахунок внутрнншх p e c y p c ie  створюе 
можливкть шдвищити ефектившеть забудови, збшьшити кшьккть робочих 
мкць, в nopiBHHHui з кнуючими. На 30% а з проведениям всього комплексу 
мютобуд1вних i шженерно-техшчних захо/пв -  майже вдв1чь

Планувальна оргашзащя промислових райошв на сучасних методично- 
нормативних засадах, шдвищення иильносп забудови промислових територш 
на ocHoei впровадження багатоповерхових модул1в, винесення промислових 
споруд з застариюю технолопею i ишдливих у санпарному вцшошенш за меж1 
м1ста та imni заходи дають можливють збшьшити ефектившеть використання 
дшянок промислових шдприемств Ъ 1,5-2 рази i таким чином зекономити до 15- 
17% мкько'У територп.

Резервом для територ1ального розвитку м кт е також освоения дшянок, як1 
ранние вщносились до непридатних для буд1вництва: пойми р1чок, крутосхили, 
зеувш, карстов1 та iH. Використання сучасних гехшчних можливостей щодо 
шженерноУ шдготовки тери'1'opii', впровадження нових технолопй у зведенш 
споруд та iHHii техшчш заходи забезпечують повне мютобуд1вне використання 
територш зазначеноУ категорп.

Серед завдань щодо рацюнального використання мкьких територш 
набувае освоения шдземяого простору вщпрацьованих прничих виробок, 
загальна площа яких в УкраУш перевищуе 3,5 млн.кв.м, а об’ем складае десятки 
кв.м.

В наш час не в певному обсязй або зовам не використовуються 
можливост1 катакомб в Криму та Одеськш области виробки Артемiвського та 
Солотвинського родовищ кам’яноУ cojii, шдземж виробки вапняюв та шших 
M aie p ia jn B . Освоенш шдземних виробок для розм1щення склад1в, шженерних 
споруд, сховищ газу, закла/ив лшування та inuie забезпечить значну економ1ю 
мкьких територш, матер1альних i енергетичних pecypcie.

У стш не функцюнування гйдземного заводу шампанських вин в 
Артем1вську, винних комбанайв 1нкермаш i Криково (Молдова), лжувального 
закладу i концертного залу у соляних виробках в Солегорську та шше показуе 
значш потенniалым можливосп в використанш гйдземного простору. На 

30-6-2148
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сьогодш використання шдземних виробок недостатне, воно досягае не бшыне 
4% i'x загально'У площк

Певну мютобу/ивну ефектившеть складае розмщення заклад!В ropiiBJii 
громадського харчування; культурно-побутового та iHm oro призначення в 
штучно створеному шдземному npocTopi в центральних частина MicT.

Побудоваш в останш роки шдземш громадськ1 i торговельш центри в 
Киевк “Глобус” -  гид Майданом Незалежносп, “Метроград” -  гид 
Бесарабською площею, вул.Червоноармшською i площею Л.Толстого, 
“Квадрат” -  шд бульваром Дружби народ1в бмля станца метро та inini -  
тдтверджують доцшьшсть розвитку шдземно'У урбашсгики в сучасних умовах, 
що забезпечуе економио мкьких територш, шдвищення coniajibnoV якост1 
сучасних мюьких uempiB.

Суттеве шдвищення ефективност1 використання мюьких територш може 
бути досягнуто при використанш порушених промисловою /ияльшстю земель, 
особливо в мютах Донбасу, Кривбасу та шших репошв, де розташоваш 
тдприемства прничодобувноУ, металурпйноУ. ПереробноУ промисловостУ, на ос но в i 
яких створен! знача! за площею вщвали прних порщ i мал epiiuuB переробки 
мшерально'У сировини. Кшьккть nap’epie в м1стах УкраУни перевищуе 4 тисяч1, а 
об’ем прничо-промислових в1дход1в (за станом на 1995р.) складае 235,0 млрд.т.

За даними шституту “Укрземпроект” на початок 80 p.p., прничими 
роботами пльки в Кривбас1 було порушено бшя 18 тис.га. Щор1чно для потреб 
промисловосп вилучаеться 400-500га.

Площа, зайнята шд породними вщвалами шахт i вуглезбагачувальних 
фабрик, металургшних виробниюв в м1стах Донбасу складае 10 тис.га, i 
mopinno зростае на 300-5— га.

В Захщному ДонбаЫ (Дшпропетровська область) прничими роботами 
порушено бшя 2 тис.га сшьськогосподарських i люових упдь. Сумарна площа 
поверхн1, яка порушена прничими роботами в УкраУш перевищуе 200 тис.га. 
Щорчно на потреби промисловосп выводилось в|д 3 до 6-8 тис.га. В зв’язку з 
цими явищами особливоУ гостроти набула еколопчна проблема, а також 
необхиппсть рекультивашУ порушених земель i залучення Ух до активно'! 
мкгобудншоУ /пяльносп.

В иопередш роки фах1ыи рпних шститупв (Лазарева 1.В., Гаврилов Г.М., 
Ждахша М.П., MiKVJiiiia G.M. та iH.) набули иевний досвщ у розробщ 
теоретичних засад вивчення i використання порушених територш, а в рпних 
MicTax i perioHax були створеш м1стобуд1вш комплекси рпного призначення на 
ocnoei вщновлених порушених земель.

Одним i3 основних аспекепв вщновлення порушених земель е виби виду 
Ух послщуючого використання. В залежносп вщ вибраного 2 виду
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використання визначаються: склад шжеиерно-техшчних заходiв та i'x варпсть 
щодо вщновлення територп, сощальна, еколопчна та економ1чна ефекьтившсть 
кшцевих результате.

Виб1р иапрямкзв використання порушених територш проводиться в 
декшька наступних етагпв.

1 .Анал1з мютобуд1виих i прирдних умов мюта на ocH oei якого 
визначаються характеристики порушених територш, i'x розташування по 
вщиошенню до ecix функщональних зон мюта.

2. Визначення потреби мюта в територ1ях для ргших ви/нв буд1вництва.
3. Попереднш виб1р BapiaHTin i напрямюв використання вщновлених 

територш (для спорудження буд!вель р1зного призначення, зеленого 
бу/ивнишва, створення водойм та in.) в залежносп вщ i'x характеристик.

4. Визначення еколопчноУ, сощальноУ i економ'мнюУ ефективност1 
використання порушених територШ для того чи нппого виду буд1вництва.

5. Пор1вняння B a p i a mi a  i прийняпя остаточного напрямку 
функцюнального використання порушених територш.

Бесперчно, що при значних капатебловкладеннях на рекультиващю 
вщновлеш територп повиши використовуватись найбшьш ефективно, в першу 
чергу -  для будшництва житлових та громадських споруд, об 'cirri в 
комуиального призначення.

Св1това мютобуд1виа практика мае багато приклад1в зведення буди вел ь на 
рекультивованих територш. Ще в 50-х роках в Донецьку на мющ кар’еру був 
побудоваиий спортивний зал “Шахтар”, а на початку 80-х на мющ 
розпланованого терикона - панельш житлов1 будинки, що поклало початок 
важливому мютобуд1вному ексиерименту -  буд1вництво житлових будинюв на 
частково рекультивованих вщвалдах шахтних попрщ.

Погенщал рекультивованих терикожв та вщвал'т Micra складае бшя 6,5 
млн.кв.м житловоУ плоил.

Одним i3 перспективних напрямюв використання порушених територш е 
створення на Ух o c h o b 'i рекреацшних о б ’г к п в .

Найбгчьш шдомими i результативними в1явились роботи з рекультиваци 
Аленксандровського кар'еру в м.Орджашкщзе, в якому був створений зелений 
масив площею 240га та мюький ландшафтний парк з штучно водоймою 
(площею 4,7 га), та плитами, спортивними майданчиками, об’ектами 
обслуговування в1дпочиваючих.

Значнпй досв1д використання порушених територш для створення зон 
вшпочинку накопичений в iuujiix державах Шмеччиш, Полыш, 4exiV, Г'рещУ та 
шших.
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Особливий iHTepec представляють рекреащйш центри створеш в межах 
агломерацш промислових MicT. До таких визначних об\екпв иалежить 
багатофункцюнальний парк, розташований у ВерхнШ Слмзп (Польща). Парк на 
плонц 600 га (кер1вник авторського колективу проф. В.Нем!ровський) 
створений на мющ виробок вупльних шахт, Kap’epiB камеию, вщв&шв породи, 
бол1т та nycTHpie. Композицшне ядро зони тихого вщпочинку створюе система 
водойм, сполучених капалами.

Спортивним центром являеться ста/пои “Сшезський” який займае площу 
28 га i розрахований на 120 тис. Глядач1в. В 30Hi стадюну розмпцене iiiiui 

споруди для спортивних занять.
На плоиц 40 га створено мютечко розваг для дней, харцерський центр, 

дендрарш з оранжереею, зоопарк та mini заклади.
В парку flie постшна виставка сшезькоУ скульптури, музей и и роб i в i3 

дерева та iH.
Парк виконуе роль центру вщпочинку шлоТ агломерацп промислових мют

-  Катовице, Хотув, Сосновець, BiTOM, Пшвще.
В л1тнш день кшьетсть день кшыасть вцдодувашв досягае 80-100 тис. 

чоловпс. Досвщ створення Сшезького парку заслуговуе на розповсюдження в 
Донбаа, Криворгжж! та шших репонах, оскшьки такий тип парку здатний 
задовшьнити потреби населения в рпних видах вщпочинку i туризму, 
гпдвищити якють MicbKoro середовища.

Слщ зазначити, що сучасш методи рекультиващУ i подальшого 
використання порушених територш занадто складш в техшчному i 
економ1чному вщношенш. М1ж тим наявнють значних за площею порушених 
територш, незадовшьнений еколопчний стан perioniB  Ух розмнцення, 
зростаючий дефщит MicbKHX територш та iHiui умови будуть побуджувати 
пошуки виршення назрЬюУ проблеми на основ1 цшеспрямованих наукових 
профам i проект1в.
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Анотащя
В статп розглядаеться стан порушеного м1ського середовища Донбасу i 

визначаються основш стратспчш наирями його реабштаци через мютобуд1вне 
використання рекультивованих порушених територш.

Аннотация
В статье рассматривается состояние нарушенной городской среды 

Донбасса и намечаются основные стратегические направления ее реабилитации 
на основе градостроительного использования рекультивированных 
нарушенных территорий.

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

ТЕНДЕНЦН СИСТЕМНОГО ДОСЛ1ДЖЕННЯ ПОРУШЕНОГО 
М1СЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Вирннення демократичних i гумаштарних проблем розвитку 
мютобудування Укршни в 21 столггп регламентуе необхщним розв'язання 
трьох задач:

- цшьовоТ - иодолання кризових явищ в розвитку мютобудування та 
перехщ до стшкого розвитку системи розселення i населених пункт1в на ocuoei 
створення умов для мешкання i розвитку людини;

- концептуальноТ -  розвиток демократичних i гуманютичних основ в 
формуванш со1нально-кулыурних ьциностей i критернв розвитку м1ського 
середовища, що пщпорядковують co6i економ1чн1 uiiii;

- стратепчноУ - наукове обгрунтування розвитку м!ст на найближчу i 
в1ддалену перспективу, що передбачас розробку генезису, морфологи, 
структури i композицн мюького середовища.

Це визначае п о н я т т я  ст1йкою розвитку MicT Донбасу як ед1нсть 
забезпечення соц1альних, економ1чних i пол1тичних умов розвитку в 
порушеному м1ському середовинн, що в1др1зняеться своею 1ндустр1альною 
специф1кою i високим р1внем урбан1зац1'1.

Особливюпо MicT perioHy е спец1шйзац1я на [трничодобувних i важких 
галузях промисловостк ГПдприсмства прничодобувного комплексу присутгн в


