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УДК 711.11 Чемакша О.В., Кравченко О.В.

ФОРМУВАННЯ I РОЗВИТОК ПОРУШЕНОГО М1СБКОГО 
СЕРЕДОВИЩА ДОНБАСУ

У Донбаа наявшсть промислових об'ееттв визначила структуру 
практично Bcix мютобуд1вних систем. Процес просторового розвитку мют 
Донбасу проткав в умовах тюного територ!ального контакту мюьких 
поселень i супроводжувався значними
перетвореннями природного ландшафту.

Територ^я промислових райошв Донбасу охоплюе швденну частину 
Лугансько'1' i швшчну частину ДонецькоУ областей i сягае близько 22,3 тис. км2, 
тобто приблизно 41,9% Bciei' його територп. Ця тсритор1я характеризуемся 
найбшьш високою щшьнютю мюьких поселень (близько 13 мют на 1000 км2), 
значну частину яких становлять крупш, велик1 i середш за величиною мюта. 
Тут зосереджено 95,1% мкького населения. Стушнь урбашзацп uiei територп 
становить 93,9% i коливаеться в окремих районах вщ 75-80% (Свердловський 
район Лугансько'1 i Краснолиманський ДонецькоУ областей) до 98% 
(Люичанський, Персвальский райони Лугансько'1 i Ясипуватський район 
ДонецькоУ областей).

На планувальну структуру M icT - центр1в чорно'У метапургп впливае 
шдвищене забруднення повпряного басейну промисловими викидами, що 
вимагае обмеження або заборони житлового буд1вництва в зонах з високою 
концентрашсю пилу, Ырчистого газу, окису вуглецю та шших пшдливих  

речовин. Ця обставина вимагае переносу масового житлового буд1вництва на 
вщстань 10-15 км в1д джерел викщцв. TaKi пропозицп входять у суперечшсть i3 
основним принципом планування мют, що вимагають усшякого наближення 

селитебних територш до робочих мюць основно'У частини населения.
Виходячи i3 зазначеного протир(ччя, видалення нових житлових масив1в 

на бшыш вщсташ вщ великих металургшних заводiв та шших анапопчних 
шдприемств, навпъ за наявност1 вщповщних територ1альних p ecypcie варто 
розглядати як пасивний c n o c i6  полшшення планувально'У структури MicT. 
Головним засобом виршення проблеми територ1ального взаемозв'язку 
металургшних комплексе i селитебних територш мют повинне стати 
послщовне i неодмшне впровадження прогресивних технолопчних заход1в 
щодо утилпацп i очищения промислових викид1в. На цш ocHoei тверд1 кордони 
широких саштарно-захисних зон у розм1рах, встановлюваних генеральними 
планами на весь проектний перюд (25-30 роюв), повинш розглядатися як 
кордони тимчасового обмеження розмйцення житлового бу/йвництва i
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коригуватися залежно в!д ефективносп здшснюваних заходов щодо охорони 
повпряного басейну MicT.

Наведен! показники говорять про те, що в таких Mi стах е значш територп, 
зайнят1 промисловютю, але i такими, що представляють значний резерв для 
розм1щення нових виробництв i житлового буд1вництва.

Антропогенний ландшафт це, по cyTi, мктобуд1вна ситуащя, що 
характеризуеться характером використовування i розвитку систем, що склалися 
paHime. Антропогенний ландшафт включае житлову i промислову забудову, 
системи транспортних i шженерних комушкацш, агротехшчш, 
водогосподарсьм, рекреацшш комплекси i т.п.

Природний ландшафт складае основу формування мютобуд1вних 
систем. Г'еометр1я ландшафту визначаеться взаемним територ1альним 
розташуванням його компонентов: рельефу, географ1чно'1 мережг

Масштаби перетворення природного ландшафту визначеш розмщенням 
промислових виробництв - металургшних, прничодобувних, коксох1м1чних та 
шших - у межах мюьких територш, просторовим розвитком промислово- 
сельбшшшх i контактно-стикових зон, штснсивним освоениям територп за 
рахунок освоения прилеглих до мюьких вшьних м1жмюьких територш. 
Наприклад, у Донецько-Макпвськш, Ка;йсвсько- Комунарськш агломеращях 
практично вщеутш м1жмюьы простори, а освоения нових територш: 
вщбуваеться в pi3Hi боки вщ м1жмюьких меж. У Горловсько- Снаюеевськш, 
Шахтарсько-Торезькш агломеращях розвиток MicT агломерацп не зачшае або 
зачшае частково м1жмюью простори, що дае можливють збереження 
природного ландшафту м1жмюьких територш.

Основна смуга високооргашзованого антропогенного ландшафту 
концентруеться уздовж м1жмюьких i мюьких мапстралей. Саме в цш смуз1 
необхщш структурш перетворення ec ix  вид1в ландшафту.

Вщпрацювання вугшьних njiacriв, розмпцених шд мюькою територкю, 
викликае процес деформаци земноУ поверхн1, будинмв i споруд, комушкацш. 
Зона небезпечного впливу прничних виробок (мульди зеуву) охоплюе значш 
простори мюьких територш вугледобувних райошв.

Поряд з вказаними факторами на процеси розвитку порушених територш 
та техногенних ландшафте значною Mi рою виливають сощально-демограф1чш 
фактори: сошально-демограф1чний потешпал агломерацш Донбасу; 
концентращя населения, зростання M irpaniih tux поток1в, у тому числ1 
безповоротних М1грацш; наявнють вибору Micub прикладення пращ, 
обслуговування, npupicT широкого набору послуг, наукового, учбового i 
культурного потешцалу.

.!>)*
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ЕНдходи - лише одна з так званих штучних причин виникнення 
еколопчно! кризи на будь-якш територп, що провокують розвиток 6e3nini 
еколопчних проблем. Штучшсть ситуацп полягае в тому, що, знаючи про 
утворення вщход1в практично у будь-якого сучасного виробництва, через 
вщомч1, економ1чн1 або iinni iHTepecn, Ухньою переробкою займаються мало. 
Вщходи збер1гаються або на територп шдприемства, або в inuioMy Micui, при 
цьому найчастше не витрачаеться Hi котйки на облаштовашсть ще! територп. 
Тим самим занижуеться реальна вартють виробленого продукту i одночасно 
встановлюеться "мша вповшьненоТ дп" шд нормальне функцюнування 
навколишнього середовища. Виникае еколопчна проблема.

Демоекосистема з порушеними територ1ями може бути визначена як 
сукупшсть просторово оргашзованих i взаемопов'язаних елемештв - техшчно 
освоених територш, порушених неосновних територш, будинюв i споруд, дор1г 
комушкацш разом з природними компонентами формуючих середовище 
життедяльноси на р1зних територ1альних р1внях. Зпдно з документом ООН 
"CONF А/1, 19766 та за сввдченням I. Лазарево!', "мгське середовище е 
порушеним якщо внаслщок прямого або непрямого внесения в нього 
джерелами антропогенного походження речовин i енергп виникло змшювання 
и ф1зичних, х1м1чних i бюлопчних властивостей до piBHie, ям перевищують 
нормативи, та воно стало непридатним для одного або кшькох вид1в 
використання".

Спираючись на зазначеш твердження, порушене мгське середовище 
мютобуд!вних систем визначено як таке, що зазнало еколопчних, 
функцюнально-планувальних, композицшних змш за рахунок внесения до його 
ком понент окремих порушених територш та техногенних ландшафте, що 
зад1яш у функцюнально-планувальнш оргашзацп м1ста.

Принциповим положениям е виведення порушено! територп як 
структурно-територ1ального елементу М1стобуд1вних систем Донбасу, та, отже, 
надання !'й динам1чних функцш ноЫя окремих якостей мкцевость та и 
со1иально-економ1чних потреб, функционального навантаження, призначення, 
мютобуд1вно! ninHOCTi та значимост1 планувального району, де вона 
розташована.

Порушена територ1я може розглядатися як комплекс рпного 
роду мютобуд1вних pecypcie. 1х анашз i ощнку можна проводити з позицш 
буд1вельного виробництва, оргашзацш виробничих та невиробничих вид1в 
д!яльност1, арх1тектурно-планувально! i ландшафтно-еколопчно! оргашзацп. 
Порушеш територп як елементи мктобущвних систем мають визначений вплив 
на !х зм1нн1сть та динам1чшсть. Дослщження uiei динамжи е важливим з
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позицш решнзаци сощальних програм, охорони природного середовища, 
просторового розвитку м!стобуд1вних структур.

Зпдно з цим визначенням, у ДонбаЫ порушеними е територп, зем:п яких 
3incoeaHi або зайнят1 смтш ками, звалищами, вщстшниками, ярами, шдтоплеш, 
пщроблеш, зайнят1 жужшьними вщвалами ТЕЦ, кар'ерами нерудних 
буд1вельних матер1ал1в, вщвалами шахтних порщ i вскриип, а також вщходами 
шдприемств, в тому чиоп металургшних i ям не використовуються в 
мктобуд1вних цшях без проведения спещальних заходов з i'x вщновленням та 
рекультивацп.

Основними характеристиками таких територш е: штучний генезис 
(виникнення, формування i розвиток в процеи антропогенно! д1яльносп та 
промислового розвитку); змшення еколопчних, мктобуд]вних, шженерно- 
геолопчних, пдролопчних характеристик до стану, з яким таю територп 
неможливо використовувати у мютобуд1внш д1яльноетт без проведения 
вщновлювальних po6ir; можливостт потенщалу pi3Horo роду мютобуд!вних 
p ecy p cie  (з позицш буд1вельного виробництва, оргашзацп виробничих та 
невиробничих вид1в д1яльносп, арх1тектурно-планувально! i ландшафтно- 
еколопчно! оргашзацп); впливовкть на змшшсть i динам1чшсть мютобуд1вних 
утворень (як елементи мютобуд1вно! системи, ям вносять до MicbKoro 

середовища техногенний компонент з його характером i динамкою розвитку; 
як умова оптимального розвитку мютобущвно! системи за умови визначення 
програми мктобуд1вного використання порушено! територп").

Для Украши характерними порушеннями е: кар'ери добування руди, 
висока концентращя котрих е в Подншровп, Донбас!, Захщнш Украли; кар'ери 
буд1вельних Marepianie; вщвали промислових вщход1в, шламо- i 
шлаконакопичувач1 - в местах Захщно! Украши, Донбасу, Подншровп тощо.

В обласп знаходиться понад 50 % вщход1в вупльно! галуз1, бшын 40 % 
металургшних шлаюв, бшыпе 3 0  % шлакових вщход1в ТЕЦ. 3 2700 вупльних 
вщвал1в в Украни 1009 розташоване в Донбасс У них зберкаеться бшьше 1,5 
млрд. м3 породи, займана ними площа дор!внюе 6733 га. У Донецькш област1 
розмвдено 238 вщвагпв (без облжу корпусних вщвашв i вщвал1в ГОК). Усього 
же по обласп за весь перюд роботи вупльних шахт створено бшьш 580 
вщвашв.

Щор1чно утворюеться понад 1 млн. тонн твердих побутових вщход!в 
(ТПВ). Бшышсть см1тник1в i полкошв ТПВ експлуатуються роками i вичерпали 
сво! можливоси по нагромадженню вщход1в, не вщповщають вимогам 
саштарно-еколопчно! безпеки. Найбшьш критичш ситуацп з погляду 
розмщення ТПВ в м1стах Слов'янську, Mapiynoni, Дружковщ, Макп'вш, 
Донецьку, Константинович Горл1вць
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Негативний вплив, у тому числ1 i на природний ландшафт, роблять 
ставки-накопичува'п шахтних вод i сховища промислових стоюв. Плоил 
сховищ copo3MipHi територ1ям, як-i займають породи! вщвали i складають 
близько 35 % порушених земель по галуз1 в цшому. Але 1хнш вплив на 
бюсферу значнше, шж породних вщвал!в. У ДонбаЫ знаходиться 1574 ставив- 
накопичувач1в i вщстшншмв шахтних вод i3 загальними об'емами 1744 млн. м3 i 
площею 10040 га. 3 них 761 ставок у Донецькш облает! об’емом 1036 млн. м3 i 
загальною площею 545 га.

Внаслщок закриття ряду шахт i припинення вщкачки пщземних вод, 
поступово пщвищуються i'x piBHi. В результат!, в залежноеп вщ рельефу 
мюцевосп i po3Mipie просщання, вщбуваеться заболочування або пщтоплення 
вщпрацьованих територш. У Донбаа пщтоплеш територп в межах 25 шахтних 
пол1в.

На територп обласл ведуться розробки корисних копалин вщкритими 
способами (родовища флюсових вапняюв, долом тв, вогнетривких глин, 
каолппв, формувальних nicKie). Площа вщчужених земель складае близько 20 
тис. га.

У цшому по обласп в результат промислово'У д1яльност! пщприемств 
порушено близько 24 тис.га сшьськогосподарських угщь. Вщпрацьовано i 

пщпягае рекультивацп бшьш 4,2 тис. га земель. Внаслщок закриття ряду шахт i 
вщповщно припинення вщкачки пщземних вод, поступово пщвищуються piBHi 

грунтових вод. В результату в залежност! вщ рельефу мюцевост1 i po3M ipie 

просщання, вщбуваеться заболочування або пщтоплення вщпрацьованих 
територш. У ДонбаЫ пщтоплеш територп в межах 25 шахтних гошв.

Екстенсивний характер використання територш, обумовлений в 
основному несприятливютю природно! ситуацп i територ1альних умов 
(порпашстю i складнгстю рельефу, затоплювашстю, актив1зац1ею 
геодинам1чних n p ou ecie  та iH.). ускладнюе розвиток MicT i населених пункпв 
Донбасу.

За даними держуправлшня з еколопчно! безпеки, площа земель, зайнятих 
вщходами, складае 1 % територп обласп. Пщрахунки, ям були проведен! 
кафедрами архпектури та геодезп ДонДАБА. свщчать, що вщ 5 до 25 % 
мюьких територш зайняп вщвалами прничодобувно!, металургшно!' та шших 
галузей, а також мюькими смнниками та територ1ями, як! не використовуються 
з !нженерно-геолопчних або r6oxiMi4Hnx причин.

Площа незручних та порушених територ!й досягае в середньому 8% вщ 
загально1 площ! Mici у i-раницях 1'хнього земельного вщводу, складаючи в 
найбшыпих MicTax близько 7.5%, у великих - 8%, у великих i в середшх - 10%,
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у мапих -5%. Не менше половини таких територш знаходиться в межах 
сформовано! мкько! забудови.

Порушеш територп двоб1чно впливають на стан мкького середовища:
-як елемент мктобуд1вно! системи, який вносить до не! свш техногенний 

компонент з його характером i динамкою розвитку;
-як умова оптимального розвитку мктобуд1вно! системи 3i знаходженням 

програми реабштацп порушеного мкького середовища через мктобуд1вне 
використання порушених територш.

Розгляд порушеного мкького середовища Донбасу як складово! 
демоекосистеми визначаеться наступним: провщними критер1ями 
розв'язуваних
завдань р еа бш тац п ; вихщ ною  концепщ ею  р еабш тац п ; релятивгзмом (перен ос  

центра ваги з  вивчення к о м п о н ен т е  п оруш еного MicbKoro середовищ а на 

вивчення i'xHix взаемин); екзактностю  (виявленням i вивченням  
ф ормування т д с и с т е м и  техн оген н их л а н д ш а ф т е , вивчення яко! 

н еобхщ н о для ш знання п оруш еного MicbKoro середовищ а); м оделю ванням  

(оперування в м еж ах модел1 дем оек оси стем и  м оделями компонентов 

п оруш еного MicbKoro середовищ а i м оделям и !х н к  взаемин).
Визначення порушеного мкького середовища як частки простору, яка 

характеризуеться сталим положениям у двом1рному npocTopi, сукушнстю 
специф1чних властивостей та специф1чними взаемозв'язками з функшонально- 
планувальною структурою мктобуд1вних систем дозволяе детально 
роздивитись обумовлешеть локальних i релятивних властивостей порушених 
територш з позицш мктобудування та вважае окреме розглядання в 
методичному п лат природних, антропогенних i техногенних аспектов.

Вивчення мктобущвного досвщу i натурно обстеження техногенних 
ландшафте Донбасу переконуе, що не стльки caMi порушеш територп з !х 
специф1чними i самобутшми характеристиками, скшьки !х розмщення та 
вщношення до мкьких планувальних структур визначають спецпфку 
порушеного MicbKoro середовища Донбасу i прогнози мктобуд1вного 
використання порушених територш.

3 розвитком мктобущвних систем i збагаченням !х сощально- 
економ1чно! структури ускладнюеться просторова органпашя м кта та 
взаемозв'язок i обумовлен!сть його функцюнально-планувальних елементв. За 
висловом В.Ф. Макухша, у р1зномаштносп та р1знояккност властивостей i 
складност свое! структури мкький npocT ip  стае не просто полем реалпацп 
сощально-економ1чних, господарських та м1стобуд!вних програм, ani i 
важливим корелятором основно! маси функцюнальних вщношень у MicTi.
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Таким чином, формування i розвиток порушеного MicbKoro середовища 
Донбасу вщбуваеться за визначеними законом1рностями, пов'язаними з 
функцюнально-планувальними особливостями мюько! структури та 
розмщенням його антропогенних, техногенних, природних i сощальних 
складових.

Враховуючи вищесказане можна визначити роль порушених територш у 
територ1альному i архггектурно-планувальному розвитку мют Донбасу i 
вщповщно масштаб проблем порушених територш:

- сощально-економ1чш, що визначаються значениям м1ста в економ1чнш 
систем!, внутршшми економ1чними ресурсами, штенсивнютю темтв 
економ1чного розвитку;

- сошально-демограф1чш, що вщбивають темпи росту i коицентращю 
населения, переважний характер його зростання (природний, штучний 

або мехашчний);
- caHiTapHO-ririeHi4Hi, що регламентують оздоровления навколишнього 

середовища шляхом усунення зон забруднення води, пов1тря, грунту, 
заболочених територш, мжроюиматичного i акустичного дискомфорту, 
приведения забудови до нормативних щшьностей, полшшення ii шсоляцп, 
аераци i озеленения;

- функцюнально-планувальж, що передбачають полшшення 
функцюнапьного зоиування i планувально! структури;

- транспорта!, що включають перетворення мереж! транспорту MicbKoro i 

зовшшнього;
- шженерно-техшчш, що включають перетворення мереж1 MicbKoro i 

зовшшнього транспорту, шженерних комушкацш, лжвщацп непридатних для 
бущвництва територш;

- архгеектурно-художн i.
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Анотац!я

Розглянут1 процеси формування i розвитку порушеного мкького 
середовища Донбасу за визначеними законом1рностями, пов'язаними з 
функцюнально-планувальними особливостями мюько! структури та 
розмщенням '‘його антропогенних, техногенних, природних i сощальних 
складових.

Аннотация

Рассмотрено процессы формирования и развития нарушенной городской 
среды Донбасса за определенными закономерностями, связанными из 
функционально-планировочными особенностями городской структуры и 
размещением ее антропогенных, техногенных, природных и социальных 
составляющих.
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