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Micqe порушених територш у арх1тектурно- 
планувальному розвитку м1ст вугледобувних perioHie

За характером розселення Донбас належить до сформованого 
високоурбашзованого типу територи Украши з мютами, що стали 
центрами формування нових ринкових шдносин i комплексу 
сощальних проблем у виробничш i невиробничш сферах.

Розвиток планувально '1 структури м1ст Донбасу мютить так1 

етапи: дopeвoлюцiйний перюд; пергод iндустр!алi3anii\ становления 
i розвитку прничодобувноТ i металургшно!' промисловосп в 30-i 
роки; пюлявоенний перю д бурхливого розвитку металургшно! i 
вугледобувно! промисловосп (50-60-i роки); перюд стабшьного 
зростання промислового виробництва в 70-80-i роки 20-го столптя. 
Кожний з цих nepiofliB пов'язаний з розвитком мютоутворювально! 
бази, що призвело до штенсивного освоения нових i р!зкому 
розповзанню мюьких територш, що в1добразилося на зовшшньому 
вигля,ш м1ст, низькому piBHi впорядкування i естетичних якостей 
мюького середовища, н е ч т с о с т  MicbKoi риси.

Внаслщок цього сучасна планувальна структура мкт 
характеризуемся негативними особливостями: розчленованютю; 
хаотичшстю розмщ ення функцюнальних зон мкта; значною 
юлькютю територш, що шдроблюються i розташоваш в меяа мюта; 
значними територ^ями контактно-стикових зон, хаотичшстю 
i'xHboro використання без дотримання саштарно-захисних розрив!в; 
наявн1стю значно!' юлькоеп порушених територш (звалищ, 
вщетшнимв, техногеиних вщвал1в); перес1ченютю i розподшом 
MicT на OKpeMi частини залпничними мапстралями; недостатшм 
р1внем озеленения i впорядкування.

В зв’язку з зазначеним, постае проблема впорядкування 
мютобущвних знань з просторового розвитку MicT Донбасу як 
спецж|нчно1 форми розселення вугледобувних perioHie з метою 
встановлення законом1рностей еволюцп формування порушеного 
мюького середовища, що впливають на заходи з його подалыно! 
реабш тацп.
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Mida Донбасу умовно дшяться на декшька груп з погляду 
«обливостей Тхнього планувального розвитку:

-M icTa - K p y n H i ад м ш i c ip  ат и в и о - 11 р о м и cj i о в i центри (Донецьк, 
[цривка, Мар1уполь, Краматорськ) - е центрами агломерацш, 
зактеризуються розвинутим промисловим комплексом, 
штньо високим р)внем розвитку сощально! сфери, складною  
■нувальною структурою, неблагополучною еколопчною  
мновкою. Щ м1ста в умовах ринково! економжи е основою  
итого розвитку p e r io H y ;

j - MicTa - шдустр!альш центри - велню i середш  mi ста, що 
яодять до складу агломерацп, мають розвинутий промисловий 
женщал, транспортну шфраструктуру, стабшьну сощальну сферу 
Ы'вка, Снаюеве, Слов'янськ та in.);

■ мал! промислов! мюта - з обмеженою промисловою  
жнтащею, нерозвиненою сощальною сферою, низьким р1внем 
язвитку шфраструктури (Торез, Сшжне, Шахтарськ, Зугрес, 
кдар та ш.).

Анал1з територ1ального розвитку населених пункпв Донбасу 
1 перюд 1930-2000р. пщтверджуе висунуту О.С.Гутновим та 
иинену ГО.Фомшим, В.О.Тимохшим, а для прничодобувних  
«г ■ 1.В.Лазаревою концепщю послщовно'! зм ш носп еташв 
крсту р но -фу ш аи о на льна реоргашзащя мютобудовно! структури 
врикдоальне зростання". Хронолопчш  етапи розвитку Донбасу 
Вуються екстенсивним формуванням планувально'! структури 
и за рахунок переважного освоения вщдалених територш, що 
значило процес нер1вно.\прного часовоТ i  просторово! еволюцЛ' 
й о б у д 1 в н и х  систем. K p iM  того, значна частина м к т формувалася 
'результат! об'еднання селищ, яю формувалися навколо шахтних 
щанчшав що призвело до локального розмщ ення окремих 
юлень, як! на сьогодш  е малими мютами. Населен! пункти 
онбасу мають вщносну едн!сть форм промислового розвитку, 
лвшсть на ! х  територ!ях схожих вщцв техногенного, 
яропогенного, природного ландшафт!в, схожий розвиток 
чпшьних потреб. Демоекосистема Донбасу може бути визначена 
I сукупн!сть просторово орган!зованих i взаемопов'язаних 
мент - освоених використовуваних i не залучених до  
п о б у д !в н о г о  використання порушених територш, будинюв i
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споруд, ш ш ш в комуннсацш, що разом з природними компонентами 
формують порушене середовище на pi3HHX територ!альних р1внях.

Таким чином, розвиток промисловосп, порядок 
територ1альних вщвод1в, ш жеиерно-геолопчш  умови, виникнення 
порушених територш дали в результат! кнуючу структурно- 
функцюнальну оргашзацда м к тобуд 1вних систем Донбасу, 
характер використання територ1альних pecypcie. Разом з тим, 
населен! пункта Донбасу на протяз1 i'x еволюцшного розвитку 
здатш збер1гати послщовшсть просторово-планувальних структур. 
Загальний характер цього явища (вщносно автономш 
функцюнально-планувальш утворення, що тяжшть до мкць 
залягання корисних копалин, розм щ ення м1жмкьких комушкацш, 
промислових шдприемств, мають еколопчно несприятливе мюьке 
середовище через перетини природних та техногенних зон) 
гйдтверджуеться розробками засновниюв Teopi'i мктобудування 
О .е .Г у т н о в а  [1], досл щ ж ен н я м и  В.Л.Глазичева [2],
О .М .Я н и ц ьк ого[3], Ш .Ф о м ш а  [4 ], ГЛ.Лаврика [5], Дьомша 
М .М . [6], В .О .Т и м охш а [7], ГЛ .Ф ш ьварова [8], Яргшо! З.М. 
[9], на приклад1 Донецько-М акпвськси агломераци - 
досл щ ж ен н ям и  М .Я .К сен еви ча, А .В .В ер гел еса .

Наявшсть прничодобувноУ промисловосп визначила 
функшонально-планувальну структуру мктобуд1вних систем 
Донбасу, процес розвитку яких вщбувався в умовах TicHoro 

територ1ального контакту поселень i супроводжувався значними 
перетвореннями природного ландшафту через розмщення 
промислових виробництв у межах мкьких територш, штенсивним 
освоениям територн за рахунок р1зного характеру освоения 
прилеглих до мюьких вшьних мiжмicькиx територш. Наприклад, у 
Донецько-Макнвськш, Кад1евсько-Комунарськш агломеращях 
вщсутш м1жмкьк1 простори, а освоения нових територш: 
вщбуваеться в pi3Hi боки вщ м1жмкьких меж. У Горловсько- 
Снаюеевськш, Шахтарсько-Торезькш агломеращях, навпаки, 
подальший розвиток мктобу/ивноТ системи дае можливють 
збереження природного ландшафту м1жмкьких територш.

Екстенсивний характер використання територ1й, 
обумовлений несприятливютю природноТ ситуацп i територ1альних 
умов (порпаш стю i складшстю рельефу, затоплювашстю,
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ашшзащею геодинахдчних процеспв та iH .). ускладнюе розвиток 
мютобущвних систем Донбасу. В бш ы поеп випадюв фактором 
найбшьшого попрш ення мюького середовища, особливо у  великих 
MicTax i агломеращях е техногенш  змши територш, особливо тих, 
HKi зайнят! вщходами виробництва. Загальна маса накопичених 
вщход1в складае бшьше ш ж 4 млрд. тон (або четверта частина ycix  
накопичених вщход1в в УкраТш). Так, в Донецькш облает} 
знаходиться понад 50 % вщход1в вугшьноУ галуз1, бшып 40 % 
металургшних шлаюв, бшьше 30 % шлакових вщход}в ТЕЦ. 3 2700  
вугшьних вщвал1в в У краМ  1009 (1,5 млрд. м3 породи, займана 
площа дор1внюе 6733 га) розташоваш в Донбасд Щор1чио 
утворюеться понад 1 млн. тонн твердих побутових вщход1в (ТПВ). 
Ешышсть емггниюв i гашгогав ТПВ експлуатуються роками i 
вичерпали c b o i  м о ж л и в о с п  по нагромадженню вщход1в, не 
вщповщають вимогам саш тарно-еколопчно! безпеки. Найбшып 
Критичш ситуацп з погляду розмидення ТПВ в MicTax Слов'янську, 
Mapiynoni, Дружковщ, Макп'вш, Донецьку, Константинович 
Горл1вц1. Негативний вплив, у тому числ1 i на природний 
ландшафт, роблять ставки-накопичувач1 шахтних вод i сховища 
промислових CTOKie. Плодд сховищ сорозм1рн1 територ1ям, яю 
займають породш  вщвали i складають близько 35 % порушених 
земель по вугледобувнш  галуз1 в цшому. Але Ухнш вплив на 
йосферу значшше, ш ж породних вщвал1в. У Донбасм знаходиться 
1574 ставюв-накопичувач1в i вщетшниюв шахтних вод i3 
загальними об'емами 1744 млн. м3 i площею 10040 га. 3 них 761 
ставок у Донецью й обласп  об'емом 1036 млн. м3 i загальною 
площею 545 га. Внаслщок проведения реструктуризацп i закриття 
ряду шахт i припинення вщкачки ш дземних вод, поступово 
пщвищуються i'x p iB H i ,  вщбуваеться заболочування або 
шдтоплеиня вщпрацьованих територзй. У Донбас1 шдтоплеш  
територп знаходяться в межах 25-ти шахтних т ш в .  На територ1’1 
Донецьюм обласп  ведуться розробки корисних копалин 
вщкритими способами (родовища флюсових вапняюв, д о л о м т в , 
югнетривких глин, каолш в, формувальних шеюв). Площа 
мдчужених земель складае близько 20 тис. га.

За даними держуправлшня з еколопчно! безпеки, площа 
земель, зайнятих вщходами, складае 1 % територи облаеп. 
Пщрахунки, яю були проведен; кафедрами архкектури та геодези
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ДонДАБА свщчать, що вщ 5 до 25 % мюьких територш зайняп 
вщвалами прничодобувноУ, металургшно'У та шших галузей, а 
також мюькими смпниками та територ1Ями, як1 не 
використовуються з iнжeнepнo-reoлoгiчниx або геох1\пчних 
причин. Площа незручних та поруш ених територш досягае в 
середньому 8% вщ загально'У плоил MicT у границях Ухнього 
земельного вщводу, екладаючи в найбшыпих мктах близько 7.5%, 
у великих - 8%, у  великих i в середш х - 10%, у малих -5%. Не 
менше половини таких територш знаходиться в межах сформовано!' 
мюько'У забудови. За даними дослщжень Донецького 1нформацшно- 
аналп'ичного центру в 1996 рощ тшьки Донецько-Макпвська 
агломерация мае: збшынення загально'У плоип порушених земель до 
2400 га; загальний об'ем вщвал1в вуглевидобутку 2,9 млрд.т., з 
котрих 318 породних вщвал1в знаходяться в межах мюько'У риси 
Донецько-МакивськоУ агломерацп; щор1чний прирют золошлакш 
на ТЕС 16 млн.т., 10% з яких використовуеться для переробки, а 
90% займають значш плонп природних i мюьких територш; 920 
несанкцюнованих смггниюв побутового смптя, загальною площею 
бшьш шж 30га; жужшьш вщвали Донецького i Макп'вського 
металургшних комбшат1в займають бшьш 250га мюьких територш.

У зв'язку з цим, до складу мютобущвних систем Донбасу 
запропоновано ввести як структурно-функцюнальний елемент 
мюького середовища порушеш територп' з i'x шженерно- 
геолопчиими, просторовими, функцюнальними, еколопчними i 
композицшними характеристиками. Порушеш територп двоб1чно 
впливають на стан порушеного мюького середовища: як елемент 
мютобущвноУ системи, який вносить до неУ техногенний компонент 
з його характером i динамжою  розвитку; як умова оптимального 
розвитку мютобуд1вноУ системи через визначення программ 
реабш тацп порушеного мюького середовища через Ух мютобуд1вне 
використання.

Порушен! територп розглядаються як дшянки, ушкоджеш, 
забруднеш , або виведеш з господарського обороту в результат! 
антропогенного i техногенного впливу, розм1ри i розмйцення яких 
впливають на формування функцюнально-планувальноУ структури 
мюта. Згщно з цим, у Д он баа  порушеними е територп, земл1 яких 
зшсоваш або зайнят! смггниками, звалищами, вщстшниками, 
ярами, ш дтоплеш, гпдроблеш, зайняп жужшьними вщвалами ТЕЦ,
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кар'ерами нерудних бущвельних Maxepiajiiis, вщвалами шахтних 
порщ i вскриии, а також вщходами шдприемств, в тому ч и ст  
металургшних i яю не використовуються в мютобущвних цшях без 
проведения спещальних заходiв з i'x вщновлення та рекультивацй. 
Основними характеристиками таких територш е: штучний генезис 
(виникнення, формування i розвиток в npou,eci антропогенно! 
д1яльност1 та иромислового розвитку); змшення мютобущвних, 
шженерно-геолопчних, еколопчних, пдролопчних характеристик 
до стану, з яким таю територп неможливо використовувати у 
мютобуд1внш д1яльносп без проведения вщновлювальних po6iT; 
«ожливост1 потенщалу р1зного роду мютобущвних pecypcie (з 
позицш бущ вельного виробництва, оргашзаци виробничих та 
невиробничих вид1в д1яльност1, арх1тектурно-планувальноУ i 
ландшафтно-еколопчноТ оргашзаци); впливовють на динамшшсть 
МСТобуд1вних утворень.

Визначення поруш еного MicbKoro середовища як частки 
простору, яка характеризуеться сталим положениям, сукупшстю  
спещфчних властивостей та специф1чними взаемозв'язками з 
функщонально-планувальною структурою м1стобуд!вних систем  
обгрунтовуе окреме розглядання в методолопчному плаш його 
природних, антропогенних i техногенних складових i дозволяе 
охарактеризувати обумовлеш сть локальних i релятивних 
шстивостей поруш ених територш з позицш мютобудування. 
Вивчення мютобущ вного досвщ у i натурш обстеження  
техногенних ландш аф те Д онбасу переконуе, що не стгльки caMi 
n o p y m e H i TepHTopii' з i'x специф1чними i самобутшми  

Характеристиками, сюльки i'x розмицення та вщношення до мюьких 
лланувальних структур визначають специфжу порушеного 
иського середовища Д онбасу i дозволяють прогнозувати напрями 
шстобуд1вного використання порушених територш.

Висновки. Порушене мюьке середовище - складна сощально- 
скономiчна й територ1альна ш дсистема, формування i розвиток 
яю!' у Д он б а а  вщбуваеться за визначеними законом1рностями, 
юв'язаними з функщонально-планувальними особливостями  
nicbKoi структури та розм щ енням  антропогенних, техногенних, 
природних i  сощальних складових, а реабш тащ я можлива через 
iMiHy сшввщношень м1ж и складовими й шляхом узгодження  
ваемовщносин компонентов. Елементи порушеного мюького
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середовища -  поруш еш  територп - визначеш як просторов! 
одинищ, що мають сощальш, композицшш i функцюнально- 
планувальш властивосп, певну щлюнють i функцюнальну 
однорщнють територп, взаемод1я яких створюе специфку 
мютобущвних систем вугледобувного регюну.

Враховуючи вищесказане можна визначити роль порушених 
територш у територ1альному i архпгектурно-планувальному 
розвитку MicT Донбасу i ввдповщно масштаб проблем pea6iniTanii 
порушеного мюького середовища:

- сощально-економ1чш, що визначаються значениям Mi ста в 
систем! розселення, внутрш ш ми економ1чними ресурсами, 
штенсивнютю темшв сошально-еконоупчного розвитку;

- саш тарно-пгкш чш , що регламентують оздоровления 
MicbKoro середовища шляхом усунення зон забруднення територш, 
мжроюпматичного дискомфорту, приведения забудови до 
нормативних щшьностей, полшшення и шсоляцп, aepau.ii' i 
озеленшня;

- функцюнально-планувальш, що передбачають полшшення 
функщонального зонування i планувально!' структури;

- шженерно-техшчш , що включають перетворення мереж! 
мюького i зовшшнього транспорту, шженерних комушкацш, 
лквщ аци непридатних для будтницгва територш;

- архгтектурно-художш.
Очевидна необхщнють: розробки динам!чних еволюцшно 

пристосованих мютобуд1вних зв'язмв ш дсистеми антропогенного i 
техногенного i природного ландшафпв; встановлення семантичного 
значения техногенного ландшафту, його композицшно! рол! в 
структур! MicTa; дослвдження загальнокультурного аспекту значения 
взаемодп природного, антропогенного i техногенного ландшафте у 
проблем! образност! населених MicT вугледобувних райошв.
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