
СУЧАСН1 ПРОБЛЕМИ
АРХ1ТЕКТУРИ
ТА МЮТОБУДУВАННЯ

211 2009



MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ

КИ'ГВСЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ 
БУД1ВНИЦТВА I АРХ1ТЕКТУРИ

СУЧАСН1 ПРОБЛЕМИ АРХ1ТЕКТУРИ ТА МЮТОБУДУВАННЯ

Науково-техшчний зб1рник 

Заснований в 1997

Випуск № 21

КиТв КНУБА 2009



УДК 711.11; 711.112

Сучасш проблеми арх!тектури та м1стобудування: Наук.-техн 
зб1рник / Щапов, ред. М.М. Дьомш. -  К., КНУБА, 2009. -  Вип. 21. -  388 с. 
Украшською та росшською мовами.

В зб1рнику висвгтлюються актуальш проблеми дослщжень у галуз! 
архиектури та м!стобудування, теорп та ic T o p i f  архггектури та реконструкцп 
icnyronoi забудови.

Розрахований на пращвниюв науково-дослщних i проектних оргашзацш, 
викладач1в вищих навчальних заклад1в.

Современные проблемы архитектуры и градостроительство: Науч,- 
техн. сборник / Ответ, ред. Н.Н. Демин. -  К., КНУБА, 2009. -  Вып. 21. -  
388 с. На украинском и русском языках.

В сборнике освещаются актуальные проблемы исследований в области 
архитектуры и градостроительства, теории и истории архитектуры, 
реконструкции существующей застройки.

Рассчитан на работников научно-исследовательских и проектных 
организаций, преподавателей высших учебных заведений.

Вщповщальний редактор -  член-кореспондент AM Укра'ши, доктор 
архтгектури, професор М.М. Дьомш.

Редакцшна колепя: доктор арх1тектури Абизов В.А.; доктор арх1тектури, 
професор Бшоконь Ю.М.; доктор техшчних наук, професор Габрель М.М.; 
доктор apxiTeicrypH, професор Ежов B.I. (заступник вщповщального редактора); 
кандидат архггектури, доцент 1вашко Ю.В. (заступник вщповщального 
секретаря); доктор техшчних наук, професор Клюшниченко G.G.; доктор 
архггектури, професор Лаврик ГЛ.: доктор архггектури, професор Мардер А.П.; 
доктор техшчних наук, професор Михайленко B.G.; доктор географшних наук, 
професор Нудельман B.I.; доктор арх1тектури, професор ГГанченко Т.Ф . доктор 
техшчних наук, професор Шдгорний О.Л.; доктор архггектури, професор 
Слепцов О.С.; доктор арх!тектури, професор Ковальський Л.М.; кандидат 
техшчних наук доцент Товбич J3.B. (вщповщальний секретар); доктор 
архпектури, професор Фшьваров Г.Й.; доктор архиектури, доктор арх!тектури, 
професор Тимох1н В.О. (заступник вщповщального редактора); доцент 
Чередгпченко П.П. (заступник вщповщального секретаря); дшсний член AM 
Укра'ши, доктор техн1чних наук, професор Яковлев M.I.

Рекомендовано до видання вченою радою Кшвського нацюнальногс 
ун1верситету буд1вництва i арх1тектури, протокол № 42 вщ 20. березня 2009 р.

На замовних засадах © Кшвський нац1ональний 
ушверситет бущвництв; 
1 архгтектури, 2009



186 Сучасш проблеми архггектури та мнугобудування. Випуск 21. 2009

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

МЕТОДИЧН1 ПОЛОЖЕНИЯ АРХ1ТЕКТУРН0-ЛАНДШ АФТН01 
РЕАБ1Л1ТАЦП ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОР1Й I ЗОН IX ВПЛИВУ

У Дон бас i наявшсть промислових об'еютв визначила функцюнапьно- 
планувальну структуру мктобуд1вних систем, процес просторового розвитку 
яких вщбувався в умовах тюного територ1ального контакту мюьких поселень i 
супроводжувався значними перетвореннями природного ландшафту.

Визначення порушеного м1ського середовища як частки простору, що 
формуе сукупнють специф1чних власгивостей i взаемозв'язюв у функцюнально- 
планувальнш структур! мктобущвних систем вугледобувних p e r io H ie . дозволяе 
обумовити локальш i релятивш властивоси порушених територш з позицш 
мютобудування та розглянути в методолопчному п л ат  природш, антропогенш 
i техногенн1 аспекти. Вивчення м1стобуд1вного досвщу i натур Hi обстеження 
техногенних ландшафт! в Донбасу переконуе, що не стшьки caM i порушеш 
територп з i'x специф1чними i самобутшми характеристиками, скшьки i'x 
розмццення та вщношення до мкьких планувалышх структур визначають 
снецифжу порушеного м1ського середовища Донбасу i прогнози 
мктобущвного використання порушених територш. Формування i розвиток 
порушеного м1ського середовища Донбасу вщбуваеться за визначеними 
законом1рностями, пов'язаними з функцюнально-планувальними 
особливостями M icb K o i структури та розмшенням антропогенних, техногенних, 
природних складових.

Враховуючи вищесказане, постае проблема визначення рол1 порушених 
територш у територ!альному i архпектурно-планувальиому розвитку м1ст та 
масштаби проблем реабш тацп порушеного мкького середовища Донбасу: 
сощально-економ1чш (значения Micrra в систем! розселення, внутршш  
eKOHOMi4Hi ресурси, штенсившсгь темпi в сошально-економ!чного розвитку); 
саштарно-ппешчш, (оздоровления мюького середовища шляхом усунення зон 
забруднення територш, м i к р о кл i м ат и ч н о го дискомфорту, приведения щшьнос-п 
забудови до нормативно!', полшшення й  шсоляцн, аерацп i озеленшня); 
функцюнально-планувальш; шженерно-техшчш (перетворення мереж! мюького 
i зовн!шнього транспорту, шженерних комушкацш, лжвщацп непридатних для 
бугцвництва територш); архтсктурно-художш.

PieeHb мютобуд1вних знань, що можна застосувати до реабш тацп 
порушеного MicbKoro середовища Донбасу характеризуеться розроблешстю 
загальних питань теори мктобудування (Ю.П.Бочаров, М.М.Дьомш, В.1.€жов, 
Л.М.Ковальський, В.Й.Кравець, Н.Я.Крижановська, ГЛ.Лаврж, В.Ф.Макухш,
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А.П.Мардер, В.П.Мироненко, О.А.М1рошниченко, З.В.Мойсеенко, 
ЛЛ.Нефьодов, А.М.Рудницький, ГО.Фомш та iH.), але значним вщставанням 
конкретних мктобуд1вних piuieHb вщ розроблених теоретичних моделей, 
н о р м а т и в , рекомендацш; недостатшм урахуванням у м!стобуд1вному 
проекту ван Hi репональних особливостей формування i розвитку порушеного 
M icb K o ro  середовища Донбасу.

1снуюч1 законодавч! акти в apxiTeicrypi та мютобудуванш регламентують 
мютобуд1вне використання порушених територш з двох позицш: дотримання 
p o 3 M ip ie  саштарно-ппешчноТ меж1, режим!в мктобуд1вного використання; 
рекультиващю i додатковий благоустрш територп; необмежене мютобуд1вне 
використання з порушеннями саштарно-ппешчних вимог. Таке становище не 
дозволяе виршшти зазначену проблему в ycix  й  проявах, тому потребуе 
визначення методолопчних шдход1в до мютобудшного використання 
порушених територш MicT в цшому.

Зважений пщхщ до рш ення проблем реаб!лirauii' порушеного мкького 
середовища заснований на всеб1чному yp axyeaH H i саме техногенних, 
антропогенних i природних особливостей, мютобуд1вно1 та еколопчно! 
ситуацп, сошально-економ1чних потреб M icra. Д1апазон запропонованих 
архггектурно-ландшафтних реабштацшних заходiв - ландшафтний благоусгрш, 
формування системи oзeлeнiння населених м кт з максимальним використанням 
рекультивованих порушених територш, прогресивний порядок мошторингу 
порушень M icb K o ro  середовища вугледобувних perioHie.

Проведен) архггектурно-ландшафтш дослщження порушеного мшького 
середовища утворили таю групи: дослщження мютобуд1вного використання у 
просторово-планувальнш штеграцп рекультивованих порушених i забудованих 
територ1Й сельбищних i промислових зон з досягненням рекреацшного, 
мжроьипматичного i саштарно-гшешчного ефекту; встановлення обмежень на 
гехногенш навангаження в межах порушених територш з вщновленими 
природними якостями; вивчення системних якостей техногенних ландшафпв, 
що ошнюються як потенцшш для оргашзацп мютобуд1вноУ д1яльносп. Кожний 
блок визначае гпдходи до архкектурно-ландшафтноУ реабштацп порушеного 
м1ського середовища з позицш дослщження просторових якостей техногенного 
рельефу, В1зуальних взаемозв'язюв забудови м1ста з природними i 
техногенними компонентами.

В межах системного пщходу арх1тектурно-ландшафпп досл1дження 
порушеного MicbKoro середовища спирались на наст уrmi системш принципи:

1. Принцип безперервносп - як м1стобуд!вна багатофункцюнальшеть груп 
вщкритих npocTopie i техногенних ландшафпв -  взаемодоповнююч1, 
взаемовиключш або нейтральш планувальш, рекреацшш, саштарно-ппешчш,

24»



188 Сучасш проблеми архггектури та м1стобудування. Випуск 21. 2009

господарсыа, регулятивш, естетичш виносини. Стввщношення потенцшних 
функцш техногенних ландшафте, Ухня питома вага для будь-якого 
м1стобуд1впого призначення визначаються як меж1 i напрями ix  мктобущвного 
використання, значения у функшонально-планувальнш оргашзацп 
мктобуд1вних утворень, yp ax y ea H H i взаемозалежносп потеншйних 
мктобуд1виих функшй порушених територш на pi3HHX мктобуд1вних р1внях.

2. Принцип вьдповщности Анал1з планувальних структур населених м кт 
вугледобувних pafloni в показав, що роз\ири забудованих масив1в м1ст 
сшввщносяться з розм1рами пщсистеми вщкритих npocT opie i техногенних 
ландшаф-пв у прямо пропорцшнш залежносп. Наприклад, крупш та найбшыш 
м1ста розвиваються як розчленована або розосереджена планувальна структура, 
де у центральних зонах масиви забудови шириною 1-3 км пересшаються 
вщкритими просторами i техногенними ландшафтами шириною до 0,5 км, у 
серединних i перифершних - шириною до 1 -3 км.

3. Принцип функшонально'У доцшыюсп, який виявляеться через 
арх1тектурно-ландшафтне зонування мктобущвноУ системи за умови 
збереження i перетворення природного i мктобушвного використання 
рекультивованих техногенних ландшафте та вщкритих просторов, що посилюе 
арх!тектурно-художню виразшсть i самобутшсть Micrra, полшшуе умови 
вщпочинку населения, сприяе оздоровлению навколишнього середовища.

4. Принцип розвитку -  як д1я динам!чних взаемозв’язюв порушеного 
M icb K o ro  середовища з природною i техногенною складовими. Пщсистема 
вщкритих n p o c T o p ie  i техногенних ландш афта д к  у тривалих часових межах, у 
яких можлив1 змши територ1альних характеристик i перерозподш функшй и 
елемснт1в, вщповщно до загальноУ еволющУ мктобуд1вноУ системи, зростання 
техшчних i матер1альних можливостей з рекультивацп порушених територш, 
зростання транспортноУ рухливост1 населения.

Д1я зазначених принцишв мае вир!шальне значения для просторовоУ 
оргашзацп м1ст Донбасу через безпосереднш зв'язок мкгобуд1виих домшант з 
техногенними об’ектами, я и  стають головними композишйними оркнтирами i 
створюють самобутнш вигляд мкькоУ забудови.

Системний пщхщ до рштення мктобуд4вних задач впливу на 
багатокомпонентну систему мкького ландшафту як тсритор1альноУ взаемодп 
пщсистем антропогенного, природного i техногенного ландш афте дозволяе 
визначити методичш положения для використання мктобуд1вного погеншалу, 
погеншалу мктобуд1вних зв'язюв, проведения жженерно'У i бюлопчио'У 
рекультиваци порушених територш, оргашзацп захисту мюьких територш вщ 
небезпечних техногенних npouecie. Сутн1сть ix полягае в системному вплив1 на 
компоненти i взаемозв'язки порушеного м1ського середовища в шлому i е



Сучасш проблеми a p x iT e k  гури та м1стобудування. Випуск 21. 2009 189

сукупшстю cnoco6ie мктобуд1вного використання у функшонально- 
планувальнш оргашзацп MicTa порушених територш.

Вивчення проблеми реабштацп порушеного мкького середовища 
передбачае арх1тектурно-ландшафтний анал1з - вивчення динамжи i розвитку 
MicbKoro середовища на o c h o b i  й о г о  моделювання, вивчення просторових 
прямих та зворотшх зв’язюв, виявлення конкретних меж арх1тектурно- 
ландшафтних зон, обумовлених кторичним процесом освоения i забудови 
мктобуд1вних утворень, anajiis i ouiHKa сучасного стану i прогноз оновлення i 

рекультиваци порушених територш. На основ! цих дослщжень здшснюеться 
моделювання арх1тектурно-ландшафтно!' складовоТ порушеного MicbKoro 

середовища у загапьнш концепцп його реабштацп.

ApxiTeKTypHO-ландш афтний анаш з поруш еного MicbKoro середовищ а у 
вугледобувних районах спираеться на таю методичш  положения:

ц ш  реабш тацп порушеного мкького середовища враховують генезис, 
динамку виникнення i розвитку техногенних ландшафт! в;

система озеленшня зон життедаяльносп MicT вугледобувних район!в 
спираеться на шдтримку кнуючих техногенних i природних ландшафтов, яю 
повинн1 мати природне вщновлення, необхщне для степовоУ зони;

диф еренш аш я територп у  мктобущ вних системах вугледобувних  
p erioH iB  спираеться на виявлення поруш ених територш i техногенних  
ландшафтов як пщ системи м кького середовищ а.

Найбшьш перспективним вар1антом виршення проблеми збалансованост1 
мктобуд1вного використання порушено!' територп представляеться 
впровадження арх1тектурно-ландшафтного зонування (створення модел! 
розчленовування порушеного мкького середовища з ргзним ступенем 
штенсивност! мктобущвного використання порушених територш) -  методу, що 
враховуе територ1альш, архиектурно-ландшафтш, еколопчш, сошально- 
економ1чн1 аспекта побудови просторово! оргашзацп мктобуд1вних систем.

Теоретичним обгрунтуванням архггектурно-ландшафтного зонування i 
методичною основою дослщження служать ще! стшкого розвитку, 
мктобущвних систем. Ландшафтш дослщження i оцшка мктобущвного 
потеншалу порушено! територй' складають наукову основу метода 
архггектурно-ландшафтного зонування м1стобуд1вних систем, який 
використовуеться на piBHi адмшктративного району, осюльки цей масштаб 
забезпечуе достатню детальнкть дослщженя ландшафтно! структури мкько! 
територп i оптимальну генерал1защю результате п комплексно!' оцшки.

Основне завдання архггектурно-ландшафтного зонування — мктобущвний 
анал1з i ошнка мктобуд!вного потеншалу порушено! територп з визначенням п 
використання в м!ському господарств! i  моделювання функцюнально-
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планувальноУ структури мютобуд1вного утвореныя. Арх1тектурно-ландшафтне 
зонування координуе природш, техногенш i антропогенш чинники, корелюе 
результати координацп з нормативними вимогами i обгрунтуваннями у вигляд1 
конкретного плану використання порушеноУ територп, враховуючи штереси 
комплексного територ1ального i галузевого планування.

Головне методичне положения арх1тектурно-лаидшафтного зонування -  
видшення потенщагпв порушеноУ територп для цшей м1стобуд1вного розвитку 
шляхом застосування метод1в лопчного аншпзу 
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мета яких - створення умов для рекультивашУ сильно деградованого 
техногенного ландшафту.

Пропонована методика архггектурно-ландшафтного зонування дозволяе 
оцшити сгнввщношсння кнуючого стану використання порушеноУ територп та 
ГУ м1стобуд1вний потенщал i запропонувати рацюналып шляхи арх!тектурно- 
ландшафтноУ реабштащУ порушеного мкького середовища:

- формування нових функшй рекультивованих техногенних ландшафт!в на 
основ! мкгобудшного використання порушених територш;

- вщновлення наближеного до природного стану техногенних ландшафте;
- збереж ення к н ую ч ого  стану техногенних ландш аф та.
Таким чином, результатом застосування методу архггектурно-ландшафтного 

зонування е видшення дшянок порушеного M icb K o ro  середовища, що 
пщлягають реабш тацп вщповщно до еколопчних, шженерно-техшчних, 
естетичних i сошальних вимог в залежностг вщ Ух цшьового призначення та 
мкцевих умов.
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Аноташя
В статп дано визначення порушеного мкького середовища як частки 

простору, що формуе сукупгнсть специф1чних властивостей i  взаемозв'язюв у 
функцюнально-планувальнш структур! мютобуд1вних систем вугледобувних 
репотнв. Одним з методов реабш тацп порушеного м1ського середовища 
запропоноване арх1тектурно-ландшафтне зонування мкькоУ територп на основ! 
зктавлення кнуючих функцш техногенних ландшафта i потенцшних 
мктобуд1вних навантажень на них. Зазначена методика архггектурно- 
ландшафтного зонування дозволяе оцшити сшввщношення кнуючого стану 
використання порушеноУ repHTopii та ГУ мктобуд1вний потенщал i 
запропонувати p a u io H a n b H i шляхи архггектурно-ландшафтноУ реабштацп 
порушеного мкького середовища.
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Аннотация
В статье дано определение нарушенной городской среды как частицы 

пространства, которое формирует совокупность специфических свойств и 
взаимосвязей в функционально планировочной структуре градостроительных 
систем угледобывающих регионов. Одним из методов реабилитации 
нарушенной городской среды предложено архитектурно ландшафтное 
зонирование городской территории на основе сопоставления существующих 
функций техногенных ландшафтов и потенциальных градостроительных 
нагрузок на них. Отмечена методика архитектурно ландшафтного зонирования 
позволяет оценить соотношение существующего состояния использования 
нарушенной территории и ее градостроительный потенциал и предложить 
рациональные пути архитектурно ландшафтной реабилитации нарушенной 
городской среды.

Annotation
Determination of the broken city environment as particles o f space which forms 

the aggregate of specific properties and intercommunications in a functionally plan 
structure of the town-planning systems o f vugledobuvnikh regions is given in the 
article. One of methods of rehabilitation the broken city environment architecturally 
landscape zonuvannya o f city territory is offered on the basis o f  comparison o f 
existent functions of tekhnogennikh landscapes and potential town-planning loadings 
on them. The method of architecturally landscape zonuvannya is marked allows to 
estimate correlation o f the existent state of the use of the broken territory and its 
town-planning potential and offer the rational ways o f architecturally landscape 
rehabilitation of the broken city environment.


