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геометрм. Тематика статей охоплюе також деяю напрямки сум1жних наукових 
дослщжень, творчоТ та практично! дизайнерськоУ д1яльност1
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С ТРА ТЕГ1Я  Д О С Л 1Д Ж Е Н Н Я  П РО Б Л Е М И  РЕАБ1Л1ТАЦН 
П О РУ Ш Е Н О Г О  М 1С ЬК О Г О  СЕРЕДОВИЩ А 

В У ГЛ ЕД О БУ В Н И Х  РАЙОН1В

Розвиток загальнонауковоУ методолог!'! стимулював системний пщхи 
до розглядання мктобущ вних об'екив як демоекосистем (Micro 
розглядаеться як багатофункщональна планувальна структура н а  ochobi 
його системних взаемозвязк1в) з визначенням ix структурних е л е м е н т  
Демоекосистема Донбасу може бути визначена як сукупшсть просторово 
оргашзованих i взаемопов'язаних елемеипв - освоених використовуваних i 
порушених територш , будинюв i споруд, ш и ш в  комушкацш, щ о  разом з 
природними компонентами формують порушене середовище н а  р1зних 
територ1альних р1внях.

У Д он баа наявшсть промислових об'екпв визначила функцюнально- 
планувальну структуру м1стобуд1вних систем, процес просторового роз- 
витку яких вщбувався в умовах ткн ого  територ1ального контакту мюьких 
поселень i супроводжувався значними перетвореннями природного ланд
шафту. OcuoBHi масштаби перетворення природного ландшафту визначеш 
розмвденням промислових виробництв - метал урпйних, прничодобувних, 
коксох!м!чних - у межах мюьких територш, штенсивним освоениям 
територп за рахунок освоения прилеглих до мюьких вшьних инжмгсьш 
територш. Наприклад, у Донецько-М акивськш, Кащевсько-Комунарськш 
агломеращях вщсутш м1жмк:ью простори, а освоения нових територш: 
вщбуваеться в pi3Hi боки вщ лпжмкьких меж. У Горловсько-енаюеевсыпй, 
Ш ахтарсько-Торезькш агломерашях розвиток дае можливють збереженш 
природного ландшафту м1жмюьких територш.

MicbKe середовище е сукупшстю вЫх об'ект1в, змша властивостей 
яких впливае на демоекосистему, а також тих об'егпв, чш властивосл 
змшюються в результат! поводження мктобуд1вноТ системи. Порушени 
м1ського середовища - привнесения в середовище або виникнення в ньому 
нехарактерних фгзичних, х1м1чних або бюлопчних елемештв. Стан 
ком понента природи - важливий шдикатор стану i якостт порушеного 
м1ського середовища. Пдрограф1чна мережа, форми природного i 
техногенноо рельефу, розподш природноТ рослинноси створюють основу 
для формування еколопчного каркаса i функцюнальното зонуванш 
порушеного MicbKoro середовища. Вивчення процесу урбашзацй показало, 
що порушене мюьке середовище обумовлюе яюсш змши, що вщбуваютьм 
в структур! м1ста. Поряд з вказаними факторами на процеси розвитку. 
порушених територш та техногенних ландшафпв значною Mipoio. 
виливають сощально-демограф1чш фактори: сощально-демограф1чний
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погенщал агломерацш Донбасу; концентращя населения, зростання Mirpa- 
шйних noTOKie, наявнють вибору мюць прикладення npaui, обслуговуван- 
ня, прирют широкого набору послуг.

Псштика реабЫ тацп порушеного м1ського середовища не може бути 
обгрунтована без огляду на надшний науково-методичний фундамент, 
сформований у 80-i роки, коли були створенi певнi орган вашйно-правов1 
передумови для автоном1зацп мюького управлшня i мютобуд1вна теор|'я 
розвивалась в дослщженнях академ1чних i галузевих ш ститута: науков1 
npaui по урбашзаци (А.В.Дмитр1ев, А.Э.Гутнов, 1.0.Фомш, ГЛ.Фшьваров, 
В.О.Тимохш й iH.), економ1чнш географiV (J1.B.Король, Г.Н.Озерова, 
В.В.Покшишевский й ш.), демографа (Э.С.Демиденко, В.И.Переведенцев 
й iH.), екологи (В.В.Владим1ров, О.И.Яницький й iH.). MicTO як сощально- 
економ1чне утворення стало предметом дослщжень у щпому, почав фор- 
муватися системний пщхщ: (Г.М.Лаппо, ГЛ.Лаврик, В.В.Вадимов,та iH.), 
дегальне вивчення мехашзм1в регулювання мюького розвитку 
Ш.М.Борщевський, В.А.Воротилов, М..Кушшренко та iH.). теоретичш ос- 
нови системного мютобудування (Д.Гвшпани, Ю .С.Попков та iH.). PieeHb 
знань з проблеми формування i розвитку порушеного мюького середовища 
в Донбаа характеризуемся таким: достатньо широко розроблеш загальш 
питания теорп мютобудування; значне вщставання конкретних мютобуд1в- 
нихршень i стану MicbKoro середовища Донбасу вщ розроблених теорети- 
чних моделей, що пояснюеться недостатшм урахуванням репональних 
особливостей, недостатшм вивченням особливостей, параметр1в, залежно- 
етей, взаемозв'язюв та шших характеристик мютобуд1вних систем Донба
су; неопрацьованють методолопчних основ i вщсутнють единоУ методики 
розробки дощльних напрям1в реабш тацп порушеного м1ського середови
ща, методики зютавлення i зведення р1знохарактерних показниюв середо
вища MicT. Послщовне вивчення TeopiY i практики рекультиващУ територш 
дае можлив1сть визначення спрямованосп функцюнального використання 
порушених територш, яке передбачае встановлення YxHboY специф1ки най- 
часпше шляхом узгодження можливостей ландшафту з вимогами мюта в 
зонах р1зного функцюнального призначення.

Спираючись на зазначеш твердження, порушене MicbKe середовище 
мютобудшних систем Донбасу визначено як таке, що зазнало еколопчних, 
функцтиально-планувальних, композицшних змш за рахунок внесения до 
його компоненте окремих порушених територш та техногенних ландшаф
те, Принциповим положениям е виведення порушеноУ територ1У як струк- 
прно-територ1ального елементу мютобуд!вних систем Донбасу, та, отже, 
надання Уй динам1чних функцш н о ая  окремих якостей мюцевосп: сощаль- 
но-екоиом1чних потреб, функцюнального навантаження, призначення, мю- 
тобуд1вноУ щнносп.

Порушена територ!я розглядаеться як комплекс р1зного роду мютобудь 
виих pecypcie, ан ал1з i оцшку яких можна проводи™  з позицш буд1вельно- 
го виробництва, виробничих та невиробничих ви/пв д!яльност1,
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архггектурно-планувалыю! i ландшафтно'1 оргашзаци. Порушсн1 територп 
як елементи мютобуд1впих систем мають визначений вплив на 1х зм1ншсть 
та динам1чнють. Дослщження niei динам ки  е важливим з позицш 
реатазацп сощальних програм, охорони природного середовища, просторо- 
вого розвитку мютобуд1вних структур.

Порушеш територп двоб1чно впливають на стан мюького середови
ща: як елемент мютобуд1вно! системи, який вносить до не\' св1Й техноген- 
ний компонент з його характером i динам кою  розвитку; як умова опти
мального розвитку м 1стобуд1вно1 системи з визначенням програми 
реабш тацп  порушеного мюького середовища через i'x мютобущвне вико- 
ристання.

Розгляд порушеного мюького середовища Донбасу як складово! де- 
моекосистеми визначаеться наступним: критер1ями розв'язуваних завдань 
реабш тацп; концепщею реабштащТ; релятивгзмом (вивчення компонента 
порушеного MicbKoro середовища разом з вивченням i'xHix взаемин); 
екзактшстю (виявленням i вивченням формування техногенних 
ландш аф та); моделюванням (оперуванням в межах модел1 демоекосисте- 
ми моделями ком понента порушеного мюького середовища i моделями 
i'xHix взаемин).

У po6oTi визначено два напрями розробки методолопчних основ 
реабш тиаци  порушеного MicbKoro середовища: моделювання його 
структурних функцш; дослщження шлях1в i 3aco6iB pea6ijiiTauiI. 
Визначення порушеного MicbKoro середовища як частки простору, яка 
характеризуеться сталим положениям, сукупшстю спевдфчиих 
властивостей та специф1чними взаемозв'язками з функшонально- 
планувальною структурою мютобуд1вних систем дозволяе визначити 
обумовленють локальних i релятивних властивостей порушених територш 
з позицш мютобудування та вважае окреме розглядання в 
методолопчному п л а т  природних, антропогенних i техногенних аспекта. 
Вивчення мютобуд1вного доевщ у i натурni обстеження техногенних 
ландш аф та Донбасу переконуе, що не стыьки caMi порушеш територп з 1х 
специф{чними i самобутшми характеристиками, сильки i'x розмщення та 
вщношення до мюьких планувальних структур визначають специфнсу 
порушеного мюького середовища Донбасу i прогнози мгстобущвного 

OcHOBHi причини недостатност1 icHyronnx заход1в з реабштацй 
порушеного м1ського середовища пов'язаш з недосконалютю правово! i 
нормативно-тех[пчно1 бази, недостаттстю  розробки науково 
обгрунтовано'1 концепцп реабш тацп  i вщновлення (регенерацЛ) 
порушених територш, формальною розробкою роздш в «Охорона 
навколишнього середовища» у склад1 мютобуд1вно'1 проектно! 
документацп. Розробка принцишв реабш тацп  порушеного мюького 
середовища продиктована сощально-полггичними умовами, що змшилися, 
зменшенням об'ему фшансування з централ13ованих джерел, появою нових 
форм власносп, новою швестицшною пол1тикою.
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Формування i розвиток порушеного мюького середовища Донбасу 
вщбуваеться за визначеними законотрностям и, пов'язаними з 
функщонально-планувальними особливостями мюько! структури та 
розшщенням антропогенних, техногенних, природних i сощальних скла- 
дових.

Враховуючи вищесказане можна визначити роль порушених 
територш у територ1альному i архпектурно-плапувальмому розвитку MicT 
Донбасу i вщповщно масштаб проблем реабш тацп  порушеного мюького 
середовища:

- сощально-економ1чш, що визначаються значениям м1ста в систем! 
розселення, внугршшши екопом1Чпими ресурсами, штенсивнютю TeMnie 
совдально-економ1чного розвитку;

- caHiTapHO-ririeHi4Hi, що регламентують оздоровления MicbKoro се
редовища шляхом усунення зон забруднення територш, мжроклшатичпого 
дискомфорту, приведения забудови до нормативних щшьностей, 
полшшення и шсоляцп, аерацп i озеленшня;

- функцюнально-планувальш, що передбачають полшшення 
функцюнального зонування i планувально'1 структури;

- шженерно-техшчш, що включають перетворення мереж1 MicbKoro i 
зовн1шнього транспорту, шженерних комушкацш, лйсвщацп непридатних 
для буд}вництва територш;

- архтжтурно-художш.
При визначенш  сутноеп проблеми рекультивацп i вщновлення 

порушених територш конструктивне значения мають мютобущвно- 
еколопчш i функцюналып передумови з анал1зом таких показниюв: а) 
мтобущвш i ландшафтио-планувальш; б) м1стобущвно1 цш ноеп  в 
поеднанш з сощально-культуриими об’ектами; в) еколопчноУ ситуацп з 
позицш стану як природних i техногенних комплексов, так i мютобуд1вно1 
ситуацп. Вказаш ознаки е залежними вщ ряду основоиоложних: величини 
М1СтобуД1виоУ системи, и ц ш сн о сп , дисперсное™, розташування серед 
урбашзованих територш, виход1в в природне оточення.

Для вивчення i розробки напрям1в мютобущвиого освоения 
порушених територш необхщио провести ряд аналш в: 1. А налп 
еколопчноУ ситуацп. 2. Anaiiis виливу порушених територш  на елементи 
бюсфери (лггосфера, пдросфсра, атмосфера): деформащя земно! поверхн1; 
виснаження i забруднення пщземних i поверхневих вод; затопления i 
заболочування тдроблених територш; забруднення атмосферного повиря.
3, Анал1з ландшафтно’1 ситуацп територп - взаемозв’язок порушених 
територш: з сельбищним ландшафтом; з промисловим ландшафтом; з 
природно-антропогенним ландшафтом (озеленения, водоймища); з 
основними транспортними i тш охщ ним и  комуншащями; 4. Аналгз 
мютобуд1вно¥ ситуацп: морфолопя (формоутворення) порушених 
територш. 5. Композицшний аналп: 6. В1зуальний анал1з:
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У якосп  ядра шформацшно!' бази виступае багатор1внева модель: 1. 
Ф актограф1чш бази даних з нормативного i поточного стану територш i 
об 'екта , у тому ч и а т  й в1зуал1зовану у вигляд1 мютобуд1вного кадастру 
вщповщного р т н я ; 2. Експертш бази знань про закономфносп 
поводження о б 'екта  i змш и стану мюьких територш у nponeci 
функцюнування; 3. 1мггацшш прогностичш модсл1 об 'екта i територш.

Важливими аспектами таких систем е наочнють й шформатившсть 
даних. Оргаш защ я обмш у даними в державному мютобущвному кадастр! з 
шшими державними кадастрами, репстрами й шшими шформацшними 
системами дозволить забезпечити системнють прийнятих мютобудшних 
pim eiib  на таких загальних р1внях реабш тацп порушеного мюького 
середовища: ш формацш ний: науков1 передпроектш дослщження (аналоги, 
прогнози тощо), анал1з вихщного стану мктобудшного об'екта, 
формулювання проблеми; операш йний: визначення мети реабштацп 
порушеного MicbKoro середовища, розробка альтернативних спроб й 
досягнення, оцшка i Bn6ip кращого р1шения за сукупнютю критерпв i 
пор1вняння результату з визначеною метою; опгашзашйний: ре&тзащя 
мютобуд1вного ркпення реабш тацп  порушеного м1ського середовища, 
включаючи an p o6an iio  (експертиза, погодження, затвердження).

М ют об уд i вне використання порушених територш розглядаеться 
наступним чином: порушена територ1я е структурно-функцюнальним 
елементом мютобувдвних систем Донбасу; порушена територш е 
формоутворюючим фактором техногенного ландшафту, а через це ■ 
учасником формування MicbKoro середовища Донбасу; порушена територш 
е самобугньою в композицшнш структур! мюького середовища i може 
розглядатись як планувальна i структурна одиниця в домшантному 
побуду ваши сприйняття мюько! забудови; техногенш ландшафта м!ських 
поселень Донбасу е основою еколого-мютобувдвного формування MicbKoro 

Таким чином, стратепя дослщження проблеми реабштацп' 
порушеного м1ського середовища вугледобувних районiв висвтное його 
частини, що характеризуються вщносною цш сню тю  та самостшшстю: 
дослщження особливостей виникнення та розвитку порушених територш; 
встановлення структури, р1вшв та факгорш, яю визначають роль i  Micne 
порушених територш  i техногенних ландш аф та у порушеному мюькому 
середовищц формулювання теоретичних основ системного пщходу до 
дослщження техногенних ландш афив як основоположно! частини 
порушеного м1ського середовища; розробка методолопчних основ 
реабш тащ 1 порушень мюького середовища мютобуд1вних систем Донбасу. 
Такий пщхщ обумовлюе специф ку  та розвивае дослщження порушених 
територш, яю були проведен! раш ш , але розглядали i'x без фшсаци po.rri у 
формуванш м1ського середовипц. Концептуальна основа даного 
дослщження - функщонально-планувальна структура порушено!' територп 
або техногенного ландшафту, що реабш туеться, створюе умови для 
просторов^' конкретизацп вщцв д1яльносп демоекосистеми.
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