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С У Ч А С Н И Й  С Т А Н  П О Р У Ш Е Н О Г О  М1СЬКОГО СЕРЕДОВИ- 
Щ А Д О Н Б А С У

Територк промислових райошв Донбасу охоплюе твденну настану 
Лугансько!' i швшчиу частину Донецько!' областей i сягае близько 22,3 тис. 
км2, тобто приблизно 41,9% Bciel його територи. Ця територи 
характеризуеться найбшьш високою щшьшетю мкьких поселень (близько 
13 MicT на 1000 км2), значну частину яких становлять крупш, велий i 
середш за величиною мкта. Тут зосереджено 95,1% м1ського населения, 
Ступ1нь урбашзацп щеГ територи коливаеться в окремих районах вщ 75- 
80% (Свердловський район Лугансько!' i Краснолиманський Донецько! 
областей) до 98% (Лкичанський, Перевальский райони Лугансько! i 
Ясинуватський район Донецько! областей).

На планувальну структуру м1ст - центр1в чорно!' металурги впливае 
пщвшцене забруднення пов1тряного басейну промисловими викидами, що 
вимагае обмеження або переносу масового житлового бущвництва на 
вщстань 1-15 км вщ джерел викид1в. Так! пропозицп входять у 
суперечн!сть i3 основним принципом планування MicT, що вимагають 
наближення селитебних територ!й до робочих мюць основно!' частини 
населения, що варто розглядати як пасивний cn o c i6  полшшення 
планувально!' структури MicT. Головним засобом виршення проблеми 
територ1ального взаемозв'язку металург!йних комплекс1в i селитебних 
TepHTopifi MicT повинне стати послщовне i неодмшне впровадження 
прогресивних технолог1чних заход!в щодо упш зацп i очищения 
промислових викид!в. На ц1й основ! тверд! кордони широких саштарно- 
захисних зон у розм1рах, встановлюваних генеральними планами на весь 
проектний ггер!од (25-30 роюв), повишп розглядатися як кордони 
тимчасового обмеження розмщення буд!вництва i коригуватися залежно 
вщ ефективност! зд1йснюваних заход]в щодо охорони пов!тряного басейну 
MicT. Антропогенний ландшафт це м!стобудтна пщсистема, що 
характеризуеться характером використовування i розвитку м!стобуд!вних 
утворень, що склалися рашше. Антропогенний ландшафт включае житлову 
i промислову забудову, системи транспортних та шженерних комунжащй, 
водогосподарськ!, рекреацшш комплекси i т.п.

Природний ландшафт складае основу формування м!стобуд1вних 
систем. Геометр!я ландшафту визначаеться взаемним територ!альним роз- 
ташуванням рельефу, географ!чно!' мереж!. Масштаби його перетворення 
визначен! розмщенням промислових виробництв - металурпйних, 
прничодобувних, коксох!м!чних та !нших - у межах мюьких територш, 
просторовим розвитком промислово-сельби!шшх i контактно-стикових 
зон, штенсивним освоениям територ!! за рахунок прилеглих в1льних
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южшсысих територш. Наприклад, у Донецько-Макнвськш, Кадк:всько- 
Комунарськш агломеращях практично вщсутш мЬкшсып простори, а 
освоения нових територш; вщбуваеться в pi3Hi боки вщ м1жмюьких меж. У 
Горловсько-Енаюеевеькш, Шахтарсько-Торезькш агломеращях розвиток 
ист агломерацп зачшае частково шжм1сью простори, що дае можливкть 
!береження природного ландшафту. Основна смута антропогенного ланд
шафту концентруеться уздовж м1жмюьких i мюьких мапстралей. Саме в 
iiiicMy3i необхщш структуры перетворення ecix вид1в ландшафту.

Демоекосистема з порушеними територ1ями може бути визначена як 
:укуптсть просторово организован их i взаемопов'язаних елемештв - 
rexHiMHO освоених територш, порушених неосновних територш, будиикis i 
:поруд, flopir комушкацш разом з природними компонентами формуючих 
жредовшце життед1яльносп на р1зних територ1альних ртнях. За 
:вщченням I. ЛазаревоУ, "мюьке середовище е порушеним якщо внаслщок 
трямого або непрямого внесения в нього джерелами антропогенного по
нижения речовин i енергп виникло змшювання його ф1зичних, х1м1чних i 
йолопчних властивостей до piBHie, як1 перевищують нормативи, та воно 
мтонепридатним для одного або кшькох вид1в використання".

Спираючись на зазиачеш твердження, порушене мкьке середовище 
«стобуд1вних систем визначено як таке, що зазнало еколопчних, 
(ункцюнально-планувальних, композицшних змш за рахунок внесения до 
того компоненте окремих порушених територш та техногенних 
шшафтш. що зад1яш у функцюнально-иланувальнш opramsauiV м1ста. 
1ринциповим положениям е виведення порушено!' територи як 
пруктурно-територi ал ь ного елементу м1стобуд!вних систем Донбасу, та, 
яже, надання ш функцш нсхля якоетей мцщевоеп, та и сощально- 
ИН0М1ЧНИХ потреб, функционального навантаження, м1стобущвно1 
да осп та значимости планувального району.

Порушена територ1я може розглядатися як комплекс рвиого роду 
||шбуд1вних pecypciB. 1х анал1з i ощнку можна проводити з позицш 
)уд1вельного виробництва, сргашзацш виробничих та невиробничих ви/ив 
ииыюеп, архггектурно-планувально'Т i ландшафтно-еколопчноУ 
)ргашзаци. Порушеш територи як елементи \пстобудтвних систем мають 
«значений вплив на Тх змшшсть та дипам1чшстъ. Дослщження uiei" 
шнамши е важливим з позицш реалгшш сощальних програм, охорони 
рродного середовища, иросторового розвитку мютобуд1вних структур.

Згщно з цим визначенням, у Донбаа порушеними е територи, зем.ш 
и х  3incoeaHi або зайнятт смпниками, звалищами, вщстшниками, ярами, 
игоплеш, шдроблеш, зайнятт жужшьними вщвалами ТЕЦ, кар’ерами 
1ерудних будтелы тих матер1ал1В, вщвалами шахтних порщ i вскриии, а 
■акож вщходами пщприемств, в тому чиий металургшних i яю не 
шкористовуються в мютобуд1вних шлях без проведения спещальних 
laxoflie з ix вщновленням та рекультиваци. Основннми характеристиками 
жх територш е: штучний генезис (виникнення, формування i розвиток в
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процесп антропогенно! д!яльност1 та промислового розвитку); змшення 
еколопчних, м!стобуд1виих, шженерно-геолопчних, гщролопчних 
характеристик до стану, з яким таи  територи неможливо використовувати 
у 1шстобуд1внш д1яльност1 без проведения вщновлювальних робп; 
можливост! потенщалу разного роду мютобушвних pecypcie (з позицш 
буд1вельного виробництва, оргашзаци виробничих та невиробничих ввдв 
д1яльност1, архпектурно-планувально! i ландшафтно-еколопчно! 
оргашзаци); впливовють на змшшсть i динам1чшсть м1стобуд1вних 
утворень (як елементи мютобуд1вно! системи, яю вносять до мюького 
середовища техногенний компонент з його характером i динамкою 
розвитку; як умова оптимального розвитку мгстобущвно? системи за умови 
визначення програми мютобуд1вного використання порушено! територи).

В Донецькш облает! знаходиться понад 50 % вщхеадв вупльво! 
галузц б!льш 40 % металург!йних шлак!в, бшьше 30 % шлакових вщход1в 
ТЕЦ. 3 2700 вугшьних вщвал!в в Укра'нп 1009 розташоване в Донбаа. У 
них зберпаеться бшьше 1,5 млрд. м3 породи, займана ними площа 
дор!внюе 6733 га. У Донецькш облает! розмпцено 238 вщвашв (без облжу 
корпусних вщвал!в i вщвал!в ГОК). Усього же по облает! за весь перюд 
роботи вуг!льних шахт створено б1льш 580 вщвал!в. Щор!чно угворюеться 
понад 1 млн. тонн твердих побугових вщход!в. Бшышсть см!тник!в i 
полн о т  в експлуатуються роками i вичерпали сво! можливосп по 
нагромадженню вщход!в, не вщповщають вимогам саштарно-еколопчно! 
безпеки. Найб!льш критичш ситуаци - в MicTax Слов'янську, Mapiyrari, 
Дружк!вц!, Макнвщ, Донецьку, Костянтин!вц!, Горл!вщ. Негативний 
вплив, у тому hhcju i на природний ландшафт, роблять ставки- 
накопичувач! шахтних вод i сховища промислових стоюв. Плоив сховгац 
copo3MipHi територ1ям, яю займають породш вщвали i складають близько 
35% порушених земель по галуз! в цшому. Але ш п й  вплив на бтоферу 
значшше, шж породних вщвал!в. У Донбас! знаходиться 1574 ставюв- 
наконичувач!в i вщетшнюав 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 залежносп вщ рельефу мюцевосп i po3MipiB прос1дання, 
вщбуваеться заболочування або пщтоплення вщпрацьованих територш. У 
Донбаст пщтоплеш територи в межах 25 шахтних пол1в. На територи 
области ведуться розробки корисних копалин вщкритими способами 
(родовища флюсових вагшяюв, доломшв, вогнетривких глин, каолиив, 
формувальних nicKie). Площа вщчужених земель складае близько 20 тис. 
га. У цшому по обласи в результат! промислово! д!яльносп пщприемств 
порушено близько 24 тис.га сшьськогосподарських угщь. Вщпрацьовано i 
пщлягае рскультиваци бшыи 4,2 тис. га земель. За даними держуправлшия 
з еколопчно!' безпеки, площа земель, зайнятих вщходами, складае 1 % 
територи область Пщрахунки, яю були проведет кафедрами архггектури
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тагеодезп ДонДАБА. свщчать, що в1д 5 до 25% мкьких територш зайнятч 
вщвалами прничодобувноУ, метал ургшноУ та шших галузей, а також 
шськими ситниками та територ!ями, як[ не використовуються з 
1нженерно-геолопчних або геох1м1чних причин.

Порушеш територи двоб1чно впливають на стан мюького середови-
ща:

-як елемент м1стобуд1вноУ системи, який вносить до не!' свш техно- 
генний компонент з його характером i динам] кою розвитку;

-як умова оптимального розвитку мктобущвноУ системи 3i знаход- 
; женням програми реабштацп порушеного MicbKoro середовища через 
j (пегобудавне використання порушених територш.

Розгляд порушеного мкького середовища Донбасу як складовоУ де- 
| моекосистеми визначаеться наступним: провщними критершми i вихщною 

концепщею реабштацп; релятив!змом (перенос центра ваги з вивчення 
компонент порушеного мкького середовища на вивчення Ухшх взаемин); 
етктшстю (виявленням i вивченням формування тдсистеми техногенних 
шндшафта); моделюванням (оперування в межах демоекосистеми моде- 
мми взаемин компоненте порушеного мкького середовища).

Визначення порушеного мкького середовища як частки простору, 
ш характеризуеться сталим положениям у двом1рному npocTopi, 
!укупшстю специф1чних властивостей та специф1чними взаемозв’язками з 
}ункцюнально-планувальною структурою мктобущвних систем дозволяе 
ктально роздивитись обумовлешсть локальних i релятивних властивостей 
лорушених територш з позицш мктобудування та вважае окреме розгля- 
иання в методичному плаш природних, антропогенних i техногенних 
ю ект

3 розвитком мктобущвних систем i збагаченням Ух сошально- 
жлкшчноУ структури ускладнюеться просторова оргашзацк м кта та 
иаемозв'язок i обумовлешсть його функцюнально-планувальних 
семенив. За висловом В.Ф. Макухша, у р1зноманггаосл та р1знояккност1 
мастивостей i складност! свое'У структури мкький npocTip стае не просто 
нолем реал1защ'Т сощально-економ1чних, господарських та мктобущвних 
програм, ал1 i важливим корелятором основно'У маси функцюнальних 
вдношень у Micri.

Таким чином, формування i розвиток порушеного мкького середо- 
ища Донбасу вщбуваеться за визначеними законом1рностями, 
пов'язаними з функцюнально-планувальними особливостями мкько'У 
структури та розмиценням його антропогенних, техногенних, природних i 
сощальних складових.

Враховуючи вищесказане можна визначити роль порушених 
гериторш у територ1альному i арх1тектурно-планувальному розвитку MicT 
Донбасу i вщповщно масштаб проблем порушених територш:
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- сощально-економ1чш, що визначаються значениям мгста в 
економ1чнш систем^ виутршлпми економичними ресурсами, тенеившстю 
темшв економ1чного розвитку;

сощально-демогра(|нчш, що вщбивають темпи росту i 
концентращю населения, переважний характер його зростання (природ- 
ний, штучний або мехашчиий);

- саштарно-ппешчш, що регламентують оздоровления навколишнь- 
ого середовища шляхом усунеиня зон забруднення води, повггря, грунту, 
заболочених тер иторш, мшроюйматичного i акустичного дискомфорту, 
приведения забудови до нормативних щшьностей, полшшения и шсоляцп, 
аерацп i озеленения;

- функцюнально-планувальш, що передбачають полшшення 
функционального зонуваиня i планувально'1 структури;

- транспорта!, що включають перетворення мереж} транспорту 
мкького i зовшшнього;

- i иже не рно-тех Hi ч н i, що включають перетворення мерою мюького i 
зовн1шнього транспорту, шженерних комушкацш, лшвщаци иепридатних 
для бу,гившштва територш;

- арх1тектурно-художш.
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Анотацш
Розглянуто сучасний стан розвитку м кт Донбасу, стратепчш завдаиня 

реабштацп порушеного мкького середовища, визначено масштаби 
реабштацп порушеного мкького середовища через мктобуд1вне 
використання порушених територш.

Аннотация
Рассмотрены основные направления развития городов Донбасса, стра

тегические задачи реабилитации нарушенной городской среды, определе-
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ны масштабы реабилитации нарушенной городской среды на основе гра
достроительного использований нарушенных территорий.

.
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