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кандидат архтектури, доцент кафедри архтектури НАУ

П0Л1ТИКА РЕАБ1Л1ТАЦН ПОРУШЕНОГО М1СБКОГО СЕРЕДОВИЩА 
ВУГЛЕДОБУВНИХ РАЙОН1В

Аноташя: в статп визначеш ключот позици полггики реабштацп 
порушеного M icbKoro середовища.

Ключов1 слова: порушене мкьке середовище, функцюнально- 
планувальна структура населених Micr вугледобувних perioHie.

Постановка проблеми. Розвиток сучасних мютобуд1вних систем 
пщпорядковусться визначенню напрям!в функцюнального використовування 
територп з урахуванням сощально-економ1чних потреб, еколопчних вимог, 
параметр1в демограф1чно! ситуацп, регюнальним вщмшностям. Тому стратепя 
просторового розвитку мкьких територш вугледобувних perioH ie повинна 
передбачати:
- забезпечення сталого розвитку мюьких територш, збереження своерщносп та 

самобутносп мюького середовища, що склалися;
- штенсивне використовування мюьких територ1альних pecypciB з 

урахуванням еколопчно спрямованого розв'язання мютобугцвних процеЫв 
техногенно!' i антропогенно! даяльносп;

- використовування порушених територш як функцюнально-планувальних 
елеменпв мютобу/пвних систем, засноване на законодавчих i нормативних 
документах при icHyeaHHi ргзних форм власносп;

- стимулювання мютобущвного використання порушених територш, 
вщповщно до IX розташування в мктобуд1вних утвореннях, що володшпъ 
певним економ1чним, науково-техшчним, демограф|чним, сощальним 
потенщалом i можливостями еколопчного розвитку;

- створення оптимальних умов реабштацп, визначення виразних елеменпв 
композицшно! побудови M icbKoro середовища;

- управлшня розвитком несприятливих для забудови i порушених територш.
Цш. Мютобущвш ршшння повинш бути переор1ентоваш на оптимальне 

використання мютобугцвних pecypciB i спрямова1п на досягнення компактного 
територ1ального розвитку населених м1ст з використанням рекультованих 
порушених територш i ог;тим1зашю системи оцшки М1ських територш з 
диференщащею земельних дшянок.

У Донбаи наявнють промислових о б 'е т в  визначила функционально- 
планувальну структуру мктобуд1вних систем, процес просторового розвитку
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яких вщбувався в умовах тюного територ1ального контакту мюьких поселень i 
супроводжувався значними перетвореннями природного ландшафту. Ochobhi 

масштаби перетворення природного ландшафту визначеш розмщенням 
промислових виробництв - металургшних, прничодобувних, коксох1м1чних - у 
межах мюьких територш, штенсивним освоениям територи за рахунок 
освоения прилеглих до мкьких вшьних м1жм1ських територш. Наприклад, у 
Донецько-Макивськш, Кад1евеько-Комунарськш агломерациях вщсутш 
м!жмюью простори, а освоения нових територш: вщбуваеться в pi3Hi боки вщ 
м1жмюьких меж. У Горловсько-Снамеевськш, Шахтарсько-Торезькш 
агломеращях розвиток дае можлив1сть збереження природного ландшафту 
м!жмкьких територш.

M icbK e середовище е сукупнютю e c ix  об'екпв, змша властивостей яких 
впливае на демоекосистему, а також тих об'екив, чи1 властивосп змшюються в 
результат! поводження мютобуд1вно1 системи. Порушення мюького середовища
- привнесения в середовище або виникнення в ньому нехарактерних ф!зичних. 
х1м1чних або бюлопчних елеменпв. Стан компоненте природи - важливий 
шдикатор стану i якоеп порушеного мюького середовища. Пдрограф1чна 
мережа, форми природного i техногенно рельефу, розподш природно! 
рослинноси створюють основу для формування еколопчного каркаса i 
функцюнального зонування порушеного MicbKoro середовища. Вивчення 
процесу урбашзаци показало, що порушене мюьке середовище обумовлюе 
яюсш змши, що вщбуваються в структур! мюта. Поряд з вказаними факторам 
на процеси розвитку порушених територш та техногенних лан д ш аф т значною 
Mi рою виливають сошально-демографиш фактори: сощально-демограф1чний 
потенщал агломерацш Донбасу; концентращя населения, зростання 
мнграцшних поток1в, наявнють вибору мюць прикладення пращ, 
обслуговування, прирют широкого набору послуг.

Зв'язок роботи з науковими працями. Пол1тика реабштацп порушеного 
MicbKoro середовища не може бути обгрунтована без огляду на надшний 
науково-методичний фундамент, сформований у 8 0 -i роки. Pi3Hi аспекта 
проблеми реабш тащ! порушеного мюького середовища описаш з лею або 
in то ю  широтою обхвату матер1алу в певних публшащях росшських автор1в. 
Разом з тим, численш роботи з Teopii' архиектури та мютобудування 
дозволяють розглянути зазначену проблему у склад1 загальних напряппв 
розвитку науки. Вщповщно до питань дослщження порушеного мюького 
середовища Hi роботи з ТхньоТ переважно! тематики згруповаш за такими 
питаниями:

1. Загальнонаукова методолопя i теоретичш питания системного шдходу i 
моделювання в мютобудуванш: А. Альохш, Ю. Бшоконь, В.Вад1мов, ГГабрель,
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JI. Герасимов, Ю. Нагорний, В. Трапезншов, В. Тюхтин, Ю. Урманцев, 
В.Шулик, Г. Щедровицький, I. Лазарев, В. Нудельман, С. Саркисян, В.Тимохш, 
та ш.;

2. Теоретико-методолопчш шдходи просторово! оргашзацп мicтoбyдiвниx 
систем: М. Бевз, Ю.Бшоконь, Ю. Бондар, В.Вад1мов, А.Вергунов, В.Влад1м1ров, 
Набрель, В.Глазичев, А.Гутнов, М.Дьомш, В.Сжов, Л.Ковальський, 
Н.Крижановська, Г.Лаврик, ГЛежава, В.Мироненко, А.Нефьодов, 
В.Нколаенко, М.Омельяненко, ЬРодичкин, П. Ричков, А. Рудницький, 
ТЛанченко, О. Слепцов, В.Тимохш, Г.Фшьваров, I. Фомш, Б.Черкес, О. Шило 
та ш.;

3. Проблематика реабштацп' м1ського середовища, як об'екту детального 
дослщження у данш робот1. У цьому аспект! проанашзоваш роботи В.Вад1мова, 
В.Мироненка, М.Кушшренко, ГЛаврика, Т.Панченко, В.Тимохша, 
Г.Фшьварова, [.Фомша, Ю.Шкодовськогода iH ., а також: з питань рекультиваци 
та вадновлеиия порушених територш: А.Айруш, M .Birra, Н.Ждахшо!, 
К.Уоллворка й iH .; з питань рекреащйного освоения порушених територш: 
ГЛазарево!, В.МаевскоТ, ГГриманово!, 1.Род1чкша, Ю.Бондаря.
Розвиток TeopiV вггчизняного мютобудування, питания його перюдизацп з 20-го 
стор!ччя до сьогодення, вщповщш характеристики теоретичних напрямкш 
мютобугцвно! дшльносп вщтворено у наукових дослщженнях 1.Фомша. 
HayKoei роботи Г.Лаврка присвячеш методологи системних дослщжень; 
HayKOBi пращ Г.Фшьварова окреслюють оптим1защю функцюнально- 
просторових мютобуд1вних процест; структурну роль iнфopмaцiйниx 
тех полог] й у лнстобудуванш визначено у наукових роботах М.Дьомша; HayKOBi 

роботи Т.Панченко викладають значения рекреацшних систем для збшынення 
природно-ландшафтно! складово! на pi3HHX територ1альних ртвнях; теоретичш 
роботи А.Мардера, М.Кушшренко систематизують понятшно-термшолопчний 
апарат естетики архтектури та мистецтва у Teopii м1стобудування; науков1 
роботи С.Клюшшченко окреслюють техшко-економ1чш шдходи у 
мютобуд1внищш та iH.

Р1вень знань з проблеми формування i розвитку порушеного мюького 
середовища в ДонбаЫ характеризуеться таким: достатньо широко розроблеш 
загальш питания Teopii' мiстобудування; значне вщставання конкретних 
м1стобуд1виих pinieH b i стану M icbKoro середовища Донбасу вщ розроблених 
теоретичних моделей, що пояснюеться недостатшм урахуванням репональних 
особливостей, недостатшм вивченням особливостей, параметр1в, залежностей, 
взаемозв'языв та шших характеристик мютобуд1вних систем Донбасу; 
неопрацьованють методолопчних основ i вщсутнють едино! методики розробки 
доцшьних наирякпв p e a 6 ij ii ra u i!  порушеного мюького середовища, методики
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зютавлення i зведення р1знохарактерних показниюв середовища Mid. 

Послщовне вивчеиня T eo p ii i практики рекультиваци територш дае можливють 
визиачения спрямованоси функцюнального використання порушених 
територш, яке передбачае встановлення i'xHboi' специфши найчастше шляхом 
узгодження можливостей ландшафту з вимогами мюта в зонах pi'iHoro 

функцюнального иризначення.
Результати дослщження. Спираючись на зазначеш твердження, порушене 

мюьке середовище мютобуд1вних систем Донбасу визначено як таке, що 
зазнало еколопчних, функцюнально-планувальних, композит йних змш за 
рахунок внесения до його компонентов окремих порушених територш та 
техногенних ландшафпв. Принциповим положениям е виведення порушено! 
територп як структурно-територ^ального елементу мютобу;нвних систем 
Донбасу, та, отже, надання ш динам1чних функщй hocih окремих якостей 
м1сцевост1: соц1ально-економ1чних потреб, функцюнального навантаження, 
призначення, мктобудтно!' цшность

Порушена територш розглядаеться як комплекс р пного роду 
мютобуд1вних pecypciB , аналгз i ouiHKy яких можна проводити з позицш 
буд1вельного виробництва, виробничих та невиробничих вщцв ;цяльносп, 
архпсктурно-ггланувальноУ i ландшафтноУ оргашзацп. Порушеш територп як 
елементи мктобудшних систем мають визначений вплив на i'x змшшсть та 
динам1чнють. Дослщження ще'У динамки е важливим з позицш реатзаци 
сощальних програм, охорони природного середовища, просторового розвитку 
мютобудшних структур.

Порушеш територп двоб1чно впливають на стан мюького середовища: як 
елемент мютобу,щвноУ системи, який вносить до не! свш техногенний 
компонент з його характером i динамкою розвитку; як умова оптимального 
розвитку мютобуд1вно'У системи з визначенням програми реабштацп 
порушеного мюького середовища через i'x мютобуд1вне використання.

Розвиток загальнонауково'У методолопУ стимулював системний гпдхщ до 
розглядання м)сгобуд1вних об'екттв як демоекосистем (Mic ro розглядаеться як 
багатофункцюнальна планувальна структура на основ1 його системних 
взаемозвязюв) з визначенням i'x структурних елементтв. Демоекосистема 
Донбасу може бути визначена як сукупнють просторово оргашзованих i 
взаемопов'язаних елементтв - освоених використовуваних i порушених 
територш, будинюв i споруд, шлях i в комунткацш, що разом з природними 
компонентами формують порушене середовище на р1зних територ1альних 
piBHflx. Розгляд порушеного MicbKoro середовища Донбасу як складово! 
демоекосистеми визначаеться наступним: критер1ями розв'язуваних завдань 
реабштацп; концепщею реабштацп; релятив1змом (вивчення компонентт
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порушеного MicbKoro середовища разом з вивченням IxH ix  взаемин); 
екзактнютю (виявленням i вивченням формування техногенних ландшафта); 
моделюванням (оперуванням в межах модел1 демоекосистеми моделями 
компонента порушеного MicbKoro середовища i моделями ix H ix  взаемин).

Автором визначено два напрями розробки методолопчних основ 
реабштиацп порушеного M icbKoro середовища: моделювання його структурних 
функцш; розробка концепцп шлях!в i засобпг реабштацп. Визначення 
порушеного м1ського середовища як частки простору, яка характеризуеться 
сталим положениям, сукупнютю специф1чних властивостей та специф1чними 
взаемозв'язками з функцюнально-планувальною структурою мютобуд1вних 
систем дозволило дослщити обумовлешсть локальних i релятивних 
властивостей порушених територш з позицш мютобудування i окремо 
розглянути в мегодолопчному п л ат  природш, антропогенш i техногеньп 
аспекти. Вивчення мютобу/нвного досвщу i натур Hi обстеження техногенних 
ландшафта Донбасу довели, що порушен! територп з ix специф1чними i 
самобутшми характеристиками, i'x розмщення та в!дношення до мюьких 
планувальних структур визначають специфжу порушеного мюького 
середовища Донбасу i прогнози мютобущвного використання порушених 
repnTopift.

Розробка концепцп' реабштацп порушеного мюького середовища 
спираеться на м1стобуд1вш, еколопчш i фyнкцioнaльнi передумови з анал1зом 
таких показниюв: а) мютобущвш i ландшафтно-планувальш; б) м1стобущвно! 
цшносп в поеднанш з сощально-культурними об’ектами; в) еколопчноУ 
ситуацп з позицш стану як природних i техногенних комплекав, так i 
мютобуд1вно1 ситуацп. В казан i позицп е залежними вщ ряду основоположних: 
величини мютобухцвноУ системи, и цшсност1, дисперсности розташування 
серед урбашзованих територш, виход1в в природне оточення.

У якост1 ядра шформащйно! бази концепцп виступае багатор1внева модель 
порушеного MicbKoro середовища, що мюгить: 1. Фактограф] чш бази даних з 
нормативного i поточного стану територш i 06 'eKTiB, у тому числ1 й 
в1зуал1зовану у вигляд1 мютобуд1вного кадастру вщповщного р1вня; 2. 
Експертн1 бази знань про закономipnocT i поводження 06 'eKTiB i змши стану 
мюьких територш у n p o n e c i функцюнування; 3. 1м1тацшш прогностичш модел1 
об'екив i територш.

Мютобуд1вне використання порушених територш розглядаеться: порушена 
територ1я е структурно-функцюнальним елементом мютобуд1вних систем 
Донбасу; порушена територ1я е формоутворюючим фактором техногенного 
ландшафту, причиною формування порушеного мюького середовища Донбасу; 
порушена територ1я е самобутньою в композицшнш структур! MicbKoro
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середовища i може розглядатись як планувальна i структурна одиниця в 
домшантному побудуванш сприйнятгя мюько! забудови; техногешп ландшафта 
мюьких поселень Донбасу е основою еколого-мютобу/пнного формування 
M icbKoro середовища.

Таким чином, концепщя реабштацп порушеного мюького середовища 
вугледобувних райошв внсвилюе частини мютобущвно! д1яльност1, що 
характеризуються вщносною цшсшстю: дослщження особливостей 
виникнення та розвитку порушених територш; встановлення структура, piBHiB 
та факторш, яю визначають роль i M icne порушених територш i техногенних 
ландшафта у порушеному мюькому середовипп; формулювання теоретичних 
основ дослщження техногенних ландшафт!в як основоиоложно! частини 
порушеного M icbKoro середовища; розробка методолопчних основ реабштацп 
порушень мюького середовища мютобуд1вних систем Донбасу. Такий шдхщ 
обумовлюе специфшу та розвивае дослщження порушених територш, яю були 
проведен! рашш, але розглядали i'x без фжсацп ро.ш у формуванш MicbKoro 

середовищ1. Концептуальна основа даного дослщження - функцюнально- 
планувальна структура порушено '1 територп або техногенного ландшафту, що 
реабштуеться, створюе умови для просторово! конкретизацп вид1в д1яльносп 
демоекосистеми.
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Аннотация

В статье определены ключевые позиции политики реабилитации нарушенной 

городской среды угледобывающих регионов. Ключевые слова: нарушенная городская среда, 

функционально-планировочная структура населенных мест угледобывающих регионов.

Annotation

Key positions o f policy o f rehabilitation o f the broken city environment of 

ugledobyvayuschikh regions are certain in the article. Keywords: broken city environment, 

fiinctional-plan structure o f the inhabited places o f ugledobyvayuschikh reionov.


