
СУЧАСН1 ПРОБЛЕМИ
АРХ1ТЕКТУРИ
ТА М1СТОБУДУВАННЯ

10’2002



MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ

АКАДЕМ1Я НАУК ВИЩОК ШКОЛИ УКРА1НИ

КИТВСЬКИЙ НАЦЮНАПЬНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ 
БУД1ВНИЦТВА 1 АРХ1ТЕКТУРИ

СУЧАСHI ПРОБЛЕМИ 
АРХ1ТЕКТУРИ ТА М1СТОБУДУВАННЯ

Науково-технмчний зб1рник 

Випуск10

КиТв 2002



Сучасн! проблеми арх!тектури та мютобудування, N° 10, 2002

УДК 71:72

Сучасн1 проблеми архггектури та м1стобудування: Науково-техжчний зб)рник.
-  Випуск 10 /Головний редактор М.М. ДьомЫ. -  К.: КНУБА, 2002. -  220 с. -  Украш- 
ською та роайською мовами.

До зб1рника ув!йшли статп, як! висвппюють актуальж проблеми дослщжень у 
галуз'| архгектури та мютобудування. Ряд статей присвячено теори та icTopiT apxi- 
тектури, а також питаниям реконструкцп юнуючоТ забудови.

Розрахований на пращвниюв науково-дослщних i проектних оргашзацм, apxi- 
тектор1в i науковц!в.

Современные проблемы архитектуры и градостроительства: Научно- 
технический сборник. -  Выпуск 10 /Главный редактор Н.М. Демин. -  К.: КНУСА, 
2002. -  168 с. На украинском и русском языках.

В сборник вошли статьи, освещающие актуальные проблемы исследований в 
области архитектуры и градостроительства. Ряд статей посвящен теории и исто
рии архитектуры, а также вопросам реконструкции существующей застройки.

Рассчитан на работников научно-исследовательских и проектных организа
ций, архитекторов и научных работников.

Головний редактор -  доктор архтектури М.М. Дьомж

Редакцмна колепя:
д-р apxiT. B.I. Сжов (заст. головного редактора), д-р apxiT. Г.1. Лаврик,
д-р техн. наук В.в. Михайленко, д-р apxiT. А.П. Мардер,
д-р apxiT. I.O. Фом!н (заст. головного редактора),
канд. apxiT. M B. Омельяненко (вщповщальний секретар),
канд. apxiT. В О. TiMoxiH.

Свщоцтво про державну реестра Ц!Ю КВ №2649 вщ 16 червня 1997 року.

Випуск рекомендовано до видання вченою радою КНУБА. 
Протокол № 2 вщ 27 червня 2002 року.

© КиТвський нацюнальний ун!верситет 
буд'|вництва i архтектури, 2002



Сучасж проблеми архггектури та мютобудування №  10, 2002

24. Рудницкий А. М. Архитектурно-градостроительные аспекты продле. 

мы управления городской средой: Автореф. дис... д-ра арх. -  Ленинг

рад, 1988. -  48 с.
25. Фильваров Г. И. Закономерности пространственной организации соцц. 

ально-производственного комплекса города: Автореф. дис... д-ра арх. -  цд 

1990.-49 с.
26. Малоян Г. А. Регулирование развития крупного города в системе рассе

ления (планировочные аспекты): Автореф. дис... д-ра арх. -  М., 1990.- 4 9  с

27. Наймарк Н. И. Комплексная планировочная организация урбанизиро

ванных регионов (методология, методика, прогнозирование): Автореф, 

дис... д-ра арх. -  М., 1992. -  84 с.

28. Фтьваров Г. Й. Проблеми сталого розвитку населених пункта УкраТни II 

Мютобудування та територ1альне планування. № 9. -  К.: КНУБА, 2001, -  

С. 105-119.
29. Лаврик Г. I. Гарможя i алгебра архтектурноТ композицм // Сучасн! проб

леми архпвктури та м'|стобудування. Вип. 8. -  К.: КНУБА, 2000. -  с. 150 -153.

30. TiMOxiH В. О. 1дея розвитку та м систематизац1я в теори мютобудування 

//Сучасж проблеми архггектури та мютобудування. Вип. 4. -  К.: КНУБА, 

1 9 9 9 .-8 7 -9 2  с.
31. Владимиров В. В. Управление градостроительством и территориальным 

развитием. -  М.: РААСН, 2000. — 92 с.

32. Бтоконь Ю. М. Мютобудщне управлЫня розвитком територм. -  К.: 

УкрархЫформ, 2002. -  160 с.

УДК 502.37

О .В . Ч Е М А Ю Н А , кандидат архтектури

Донбаська державна академ1я буд1вництва i архтектури

М Е ТО Д О Л О П Ч Н 1 О С Н О В И  КО НЦЕПЦП РЕАБ1Л1ТАЦИ  

П О Р У Ш Е Н О Г О  М Ю Ь К О Г О  С Е Р Е Д О В И Щ А  Д О Н Б А С У

И злож ены  м етодоло ги че ские осн о в ы  концепции реабилитации городской 

сре ды  Донбасса.

Донецька область займае 4,4 % площ'| УкраТни В област1 проживае 

5007,9 тис. ос!б (близько 10 % усього населения УкраТни). Щ т ь н ю т ь  населен

ия складае 189 oci6 на 1 кв. км. Тут сконцентровано близько 2000 промислових
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п'щприемств, 80С з яких е великими. Це шдприемства прничодобувноТ, металурпй- 

оТ, зям'нноТ галузей, енергетики, важкого машинобудування, буфвельних MaTepia- 

Jj|B C boro flH i активно розробляються близько 300 родовищ природних копалин. 

уQg дцщеперел1чене створюе сумарне техногенне навантаження на бюсферу одн

ими територи области у чотири рази вище, жж в УкраТж.

у бшьшосп випадюв фактором найбтьшоТ змЫи бюсфери i дискомфортнос- 

Ti навколишнього середовища в Донбаа е техногенж змЫи територм, особливо 

зайнятих выходами виробництва. За даними держуправлЫня еколопчноТ безпеки, 

гпоща земель, зайнятих выходами, займае 1 % територи облает!. ГИдрахунки, 

проведен! кафедрою архтектури ДонбаськоТ державно!' академй буд1вництва i ар- 

)1тектури, св!дчать, що вщ 5 до 25 % мюьких територм зайнят! вщвалами прничо

добувноТ, металурпйноТ й Ыших галузей промисловосгп, а також мюькими звали- 

щами i територ(ями, яи не використовуються з Ыженерно-геолопчних i геох1м1чних 

причин.
Складна еколопчна ситуац1я, величезний обсяг невикористаних, порушених, 

зайнятих гид вщходи виробництв територм визначають актуальну для ДонецькоТ 

облает! проблему територ1альних pecypciB мютобудування, Тх охорону та викорис

тання з позицш забезпечення еколопчноТ безпеки.

У Донбасс як Hi в якому Ышому perioH i УкраТни, стан середовища життед1- 

яльност! залежить вщ програми землекористування конкретного Micrra або системи 

населених мюць. Схема використання мгських територ!й, у тому числ1 й поруше

них, повинна бути обов’язковим елементом генерального плану мют Донбасу, ви- 

значаючи при цьому композищйно-планувальну структуру i м!стобуд!вний режим 

функцюнальних зон. За евщченням I.B. Лазарево!', саме порушен! територи, Тх 

розмКцення в планувальжй структур!’ мют i прийоми Тх М1'стобуд!вного використан

ня вщображають конкретну реакц1ю територ!й на помилково призначене або над- 

лишкове функц!ональне навантаження. KpiM того, композицмно-опанувальж особ- 

ливост! порушених територм св!дчать про юторичний розвиток промислових мю- 

тобуд!вних утворень, Тх юторико-еколопчний розвиток, цшюжсть середовища жит- 

тед!яльност1 людини як екосистемноТ' орган!зованост!. Порушен! територи сл1д роз- 

глядати як предмет мютобуд!вноТ д'тльност!.

Мета досгндження проблеми м!стобуд!вного використання порушених тери- 

тар!альних pecypciB -  на 6a3i вивчення особливостей взаемодн природних, антро- 

тогенних i соц!ально-економ!чних процеав виявити головж передумови pea6miTa- 

411 порушеного мюького середовища. Методолопчною основою дослщження е сис

темна пщхщ, який дозволить виявити жтегруюч! властивост! цтого та взаемодн' 

ВДочастин при вивченн! м!ського середовища як единого природно-техногенного 

комплексу, виходячи з комплексного об'еднання ecix характеристик територм як

141



природного потенциалу (еколопчний аспект), м!сця життед1яльносп людини 

ном'|ко-виробничий аспект), споа'б життя людини (со^альний аспект).

Вщношення до Micrra, як до складноТ багатор1вневоТ та  багатоаспектноТ тс 

ально! системи, потребуе виявлення i врахування законом[рностеи и орган!защТ

Методолопчна основа мютобуд1вноТ оргажзацн розвитку iviicbKnx ctd 

Донбасу об'еднуе концепцю мгстобуд1вного розвитку територн ипста, методик 

редпроектного анализу, оцЫки й параметричноТ оптим1зацн, принципи орган1зЭц - 

но-правового й економ1чного стимулювання розвитку.

Методололчну базу складае концепц!я еволюцмного розвитку структуру 

територ1альноТ оргажзацн мютобуд1вних систем Донбасу i сформован! на Г( основ' 

принципи реабш1тацп порушеного м1ського середовища. Сформований у рамках 

системно-середовищного пщходу цей методичний апарат спираеться на основи 

теори м1стобуд1вних систем, розроблеж А.Е. Гутновим, Г.1. Лавриком, М.М. Дьом|Нцы 

1.0. ФомЫим.

MicTO -  це ц тю н а  м!стобуд1вна система, елементами якоТ е окреыи частини 

мюькоТ територ», в и д т е ж  адмшютративним або функцюнальним призначенням i 

об'еднаж комплексом транспортних, шженерно-техжчних, ландшафтно- 

еколопчних, зорових, юторико-культурних й шших зв'язюв.

В основ! концепцн реабтааци порушеного м1ського середовища Донбасу 

лежить положения про наявжсть законом!рних взаемозв'язюв м!ж м1сцем поруше

но!' територн в структур! Micrra i найбшьш 1мов1рним характером и використання.

М'|стобуд1вне використання порушених територм потребуе розробки науково 

обфунтовано'Т стратеги на och ob I едино!' економ!чноТ та правовоТ державно!' полити

ки. Вона повинна стати надмною теоретичною передумовою мютсбуд!вного проек- 

тування мюьких структур з yciMa Тх природними, техногенними i антропогенними 

складовими. Значимють науки у мютобуд1вному використанж порушених територм 

вимагае, перш за все, суворого визначення меж потенцшних можливостей цього 

процесу i шлях1в забезпечення оперативности обфунтованосп i якосп проекгних 

ршень. Актуал1зуеться завдання структуризацн процесу проектування мютобуд1в- 

них систем i3 включениям порушених територш i3 визначенням iv/нсця i значения 

його науково'Т складовоТ.

Розвиток методолопчних основ використання порушених територш у micto- 

будуванн! можна умовно представити у вигляд! поетапного звернення до тих чи 

Ыших аспекпв виршення проблеми з розробкою нових методичних niflxoflie до 

проектування.

Методичною основою проблеми м1стобуд1вного використання порушених 

територм повинн1 стати методи:

Сучасн! проблеми архггектури та мютобудування, № 10, 2002
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вивчення мюьких територм як геосистеми -  единого базису, наскр1зного 

дЛя ecix piBHie оргажзацн територм. Cnoci6 реал1зацп цього методу -  районування 

за ступенем порушеност! територн фактичним i прогнозним;

_ стнворгажзаф! спец|ал!ст1в, пов'язаних з охороною i мютобуд1вним вико- 

ристанням територи.

Як встановлено дослщженням ряду великих агломерацм Донбасу, площа 

.-8рцтор1Й, яю не використовуються внаслщок Тх обмежено!' придатност1 за геолоп- 

чними умовами, вдв1ч1 перевищуе площу зон масового вщпочинку i майже втрич1 -  

площу комунально-складських. Територн, яю визначають дискомфортнЮть навко- 

яишнього середовища мют, складають у середньому 8 % загальноТ Тх площ1 У 

зв’язку з цим особливо важливим е вивчення характеристик територи плануваль- 

них утворень, темшв освоения територ!Й, Ыформацп про ochobhI напрямки розвит

к у  таких робгг:

-  на перспективу найближчого перюду (до 2010 р.) -  активне перетворен- 

ня та використання порушених територи за рахунок вщпрацювання метод1в здмс- 

нення po6iT (закртлення яр1в, консервац!я та озеленения запилюючих вщвал1в i 

територш 3i складним техногенним рельефом, формування централ1зованих поро- 

дних господарств промислових шдприемств як територм для конкретного подаль- 

шого використання); виявлення порушених територм, яю пщлягають збереженню 

за Ыженерно-геолопчними умовами: заболоченють, що розвиваеться, незворотне 

шдтоплення й ih.;

-  на вщдалену перспективу -  переважне утворення техногенних територм 

i запоб1гання Тх порушенню.

Площа обмежено придатних i непридатних територш залишаеться i за- 

лишиться значною, по-перше, внаслщок розвитку порушених територШ, i, по

друге, внаслщок розширення категорн великих мют, для яких характерна найбшь- 

ша величина обмежено придатних територм.

Територн прийнято вщносити до сприятливих, обмежено сприятливих i не- 

сприятливих, залежно вщ витрат на Тх використання (перетворення Ыженерними 

засобами) у межах 3,7 i 10 % величини загальномюьких витрат.

Порушен! земл! -  основний фактор зл/пни еколопчноТ р1вноваги в райож роз- 

робки родовищ. Як правило, qi змжи проявляються в pi3Hnx поеднаннях негатив

на явииц, найважлив!шими з яких е:

-  деф орм ац!Я  порщ , ям мютять вуплля, та  земноТ поверхн1;

-  виснаження та забруднення пщземних i поверхневих вод;

Р, , -  затопления та заболочування пщроблених територш;

-  зневоднення i засолення фунте;

-  забруднення атмосферного пов1тря;

-  вилучення земельних площ i3 народногосподарського обороту й iH.

Сучасж проблеми арх^тектури та мютобудування, № 10, 2002
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Д о  складу комплексно* оцЫки реабшггацй порушеного арх1 те ктур но го  ср 

довища Донбасу включеж таю показники:

-  ступЫь структурно!' розвинутосп порушено!' територн як елемента мгто 
буд1вно! системи;

-  стушнь учасп порушено!' територи в структуржй оргажзацн територи' Micrra-

-  вид учасп порушено!' територн в м1стобуд!вжй оргажзацн;

-  ефективжсть мютобуд1вно!' оргажзацн порушено!' територн.

Цшьовою функц!ею реабш1тацП' порушеного мюького середовища мюто5уд|-

вних систем Донбасу е визначення елемент!в i форм мютобуд'вно!' оргажзацн' по

рушених територи i3 розвитком транспортних, в1зуальних, Ыженерно-техшчних 

ландшафтно-еколопчних м1жтеритор1альних зв'язюв.

Величина вибору, який представляеться порушеною мюькою територ!ею, як 

елемента м1стобуд!вно!' структури, залежить В1Д двох базових фактор1в ft' Micro6y- 

д1вного використання:

-  потенц1алу розм1щення на територн джерел, об'екпв i посередниюв Mic- 

тобуфвних зв’язюв;

-  потенц1алу м1стобуд1вного розм1щення порушено!' територн: транспорт- 

ноТ, в1зуальноТ, 1нженерно-техжчно'Т, природно-еколопчноТ досяжносп територн для 

джерел, об'екпв i посередниюв мютобуд1вних зв'язюв.

Чим вищий потенц!ал розмщення на територн джерел, об'екта i посередни

юв мютобуд1вних зв'язюв, тим бтьший ефект и мютобуд1вного використання. При 

цьому обов’язковою умовою е забезпечення дп базових фактор1в одночасно.

Найважлив1шим показником ступеня структурно!' розвинутост1 порушено!' те

ритори як елемента м1стобуд1вно! системи е ефективжсть !Т мютобуд1вного вико

ристання.

Сшвставлення базових характеристик базових фактор1в структурно! розви- 

нутосп порушено! територи (потенщалу розмщення джерел i об’еюпв мютобуд1в- 

них зв’язюв i потенц1алу мютобуд!вного розм1щення порушених територм) дозво

ляв виявити напрямки !Т структурно-територ1ально!' оргажзацн' i внутр!шж ресурси 

тдвищення ефективносп мютобуд1вно!' оргажзацн в цтому.

Чим бтьший розрив л/нж базовими характеристиками порушено!' територи, 

тим вищий П внутршнж ресурс мютобуд1вного використання.

Для порушено! територн з характеристиками потенц1алу розм1щення джерел 

i об'ект1в мютобуфвних зв'язюв, меншими, жж и територ1альж можливосп, мгсто- 

буд1вним ресурсом е и недостатньо використовуваний потенц1ал м1стобуд!Вного 

розм1щення, а основним напрямком мютобуд1вного використання з метою pea6ini- 

тацн порушеного архитектурного середовища -  тдвищення наповненост! територн 

об'ектами мютобуд1вних зв'язюв.
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При цьому необхщно забезпечити покращення характеристик потенщалу Mi- 

стобуД'виого Р03М'1Чення порушено!' територн.
Ступ!нь i вид участ'| порушеноТ територн в структурно-територ1альн1й opraHi- 

зацй Mie-ra визначають потенции! ресурси пщвищення ефективност1 мютобуд1вно1 

аИ1зацГ|' i характеризують р!вень реабт^ацн порушеного архтектурного сере

довища
Е ф ективж сть мютобуд!вноТ оргажзацн порушеноТ територн полягае в усу- 

HgHHi диспропорцю при реал1зацн потенц1алу мютобуд!вного розм1щення. Чим 

61ЛьШ, потенции! м1стобуд1вн1 зв'язки порушеноТ територн, тим вища ТТ значущють 

у мютобуд!вжй систем! i тим бшыие впливають змши, яю вщбуваються на жй, на 

м,стобуд1вну оргажзацю в цтому. Тому порушет територн з високими характери

стиками базових фактор1в мають загальносистемне значения, визначаючи необ- 

х|дНу для м1ста Ытенсивнють i вид Тх використання.

Гальмуючим фактором для реабт1тацп порушеного мюького середовища е 

порушен! територн з низькими характеристиками потен^алу розм1щення джерел i 

об'ект!в М1стобуд!вних зв'язюв i потенщалу мютобуд!вного розм!щення, яю не ма

ють природних передумов пщвищення ефективносп мютобуд!вноТ оргажзацн. Для 

порушених територШ необхщна розробка загальносистемних заход!в реабт1тацн.

В умовах дн ринкових вщносин порушен! територн з високим р!внем потен- 

ц!йноТ MicTo6yfliBHoT' оргажзацн -  це доходна частина територ!ального бюджету.

Порушен! територн загальносистемно'Т протекцн е витратною частиною те- 

puTOpianbHoro бюджету, i стимулювання Тх м!стобуд!вного розвитку потребуе сут- 

тевих витрат i тому е доцтьною як м^мально необхщна Mipa.

Основна маса порушених територ!й, розташованих у межах мюта, мае се- 

редн! показники базових фактор!в. Збалансован!сть характеристик потенц!алу 

розм!щення джерел i об'ект!в мютобу^вних зв'язюв i потенщалу м!стобуд!вного 

розыпщення визначають стшюсть функц!онування таких територи у м'ютобуд!вжй 

систем!, а середн! значения характеристик визначають Тх досить низький вплив на 

мютсбуд!вну ситуацм в цтому.

Пошуки нових форм мЮтобушвноТ оргажзацн порушених територ!й i3 метою 

реаб!л!тац;Т порушеного м!ського середовища можуть бути, досить незалежними i 

експериментальними i залежати в основному вщ м!сцевого самоврядування.

У рамках соц!ально-економ1чного розвитку MicT Донбасу протекщя поруше

них територ!й забезпечуе гуман!зац!ю MicbKoro простору i виконання соц!альних 

гаранта, а реабт'ггац'ю порушеного мюького середовища i3 забезпеченням MiCTO- 

буд!вного використання порушених територ!й -  пщвищення ЫвестицшноТ приваб- 

ливост! MicTo6yfliBHoT системи.

Викладеж принципи комплексно'!' оц!нки реабтггацн порушеного apxiTeiayp- 

ного середовища Донбасу можуть бути використан! при розробц! загальном!ських
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мЮтобуд1вних регламента використання територи: якюних характеристик i юльюс- 

них показниюв оптимального використання порушених територш мюта.

Вщповщно до тишв мютобуд1вних регламенте Ыформац1я про порушен: те

ритори може використовуватися:

-  при визначенш стандарте забудови (соц1ально-мютобуд1вний, еколопч- 

ний, техжчний);

-  при визначенж форми освоения земельних дтянок i3 певним режимом- 

збереження, реконструкц!я, трансформация, нове освоения;

-  при складанж схеми планувальних обмежень у частиж конкретизацГТ ре- 

гулюючих зон структурно-планувальних елемента мЮта, архтектурно- 

просторового регулювання, ландшафтно-еколопчного регулювання, спещального 

призначення, несприятливих геолопчних i пдролопчних умов розвитку, захисту те

риторш вщ затопления, зм|'ни типу режиму i функцюнального використання, не

сприятливих еколопчних умов.

Для того, щоб можна було використовувати “Правила...” в конкретних умо- 

вах населених мюць Донбасу, що юторично склалися, Тх необхщно детал1зувати з 

урахуванням особливостей промислового репону, конкретних еколопчних i ланд- 

шафтних параметр1в.
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