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УДК 711.11 Чемакша О.В., Краснощокова Н.О.,

ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА М1СТОБУД1ВНИХ 
СИСТЕМ ДОНБАСУ

Сучасне мютобудування вимагае розгляду закономерностей формування 
взаемозв'язюв природних чинниюв i м1ського середовища Донбасу на трьох 
р1внях:

- на глобальному (макрор1вш) - анал1з взаемовпливу системи розселення 
Донбасу, природного потенщалу та структури техногенних порушень на 
територи регюну - задания територ^ально-плану вального розмщення окремих 
ф у н к ц ю н а л ь н и х  зон територи perioH y i композицшна спрямовашсть кожно'1 з 
них, яка визначаеться в ДонбаЫ взаемод1ею природного потенщалу, еколопчно 
порушених територш i системою розселення, що склалася вторично;

- на середньому (мсзор!вш) - вивчаються питания формування 
функцюнально-планувальних зв'язюв мюького середовища в межах кожного 
населеного пункту на основ! взаемоди техногенного, антропогенного i 
природного ландшафте, задания визначення сукупност1 ком понент м1ського 
середовища, виявлення системних зв'язмв i визначення специфши мкького 
середовища;

- мжрор!вень розгляду м1ського середовища пов'язаний з оргашзащею 
слеменпв техногенного, антропогенного i природного ландшафту в едине цше - 
задания встановлення динам!чно1 едностс i гармони мгж компонентами м1ського 
середовища, композишйноУ едностт окремих утворень м1ського середовища 
шляхом визначення взаемозв'язюв елемента антропогенного, техногенного i 
природного ландшафте.

Розвиток промисловосм, пов'язаш з цим територ1альн1 вщводи, 
шженерно-геолопчш умови, виникнення порушених територш дали в 
результат! юнуючу структурно-функцюнальну оргашзащю мютобущвних 
систем Донбасу, характер використання п територ1альних pecypcie. Разом з т1м, 
кютяк населених пунктов у ДонбаЫ на протяз1 ix еволюцшного розвитку здатен 
зберкати наступшсть просторово-планувальних структур, особливосто 
геолопчного середовища та комушкацшноТ забудови. Загальний характер цього 
явища та його мютобуд1вного вщтворення гпдтверджугться розробками 
засновниюв теори м!стобудування М.О. Хауке, В.О.Лаврова, З.Ярпно!, 
А.Е.Гутнова, дослщженням на приклад! Киева докт. арх. 1.0. Фомшим, 
Донецько-Макпвсько1 агломераци -кандидатом арх. А.В.Вергелесом. 
Класифжашя мктобуд1вних структур спираеться на загальноприйняту в
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мктобудуванш теор!ю та була розглянута, зокрема, вченими-мгстобущвниками 
1.0. Фомшим, ГЛ.Лавриком, В.О. Тимохшим, М.Я. Ксеневичем та ш.

Бурхливий розвиток чорноТ металургп з п складними виробничо- 
технолопчними зв'язками обумовив появу взаемопов'язаних мют, створюючих 
специф1чну систему розселення. Формування ixici еистеми вадбувалося в 
декшька eTanie, ал1 сучасш й особливоеп склалися в радянський перюд. У 
розвитку планувально! структури MicT Донбасу простежуються певш етапи 
розвитку:

дореволюцшний перюд;
перюд шдустр1ал!зацн, становления i розвитку 

прничодобувно'1 i мегалургшно! промисловосп в ЗО-i роки;
тслявоенний перюд бурхливого розвитку металурпйноУ i 

вугледобувно'1 промисловосп (50-60-i роки);
перюд стабшьного зростання промислового виробництва в 70-80-i

роки.
Кожний з цих nepiofliB пов'язаний з розвитком мютоутворювальноУ бази, 

що нареыгп призводило до штенсивного освоения територш. Вщсутшсть шли 
приводила до p is K o r o  завищення, розповзанню територи M icT, що 
вщображалося на формуванш зовшшнього вигляду мют, низькому p iBH i 

впорядкування i естетичних якостей мюького середовища, розповзанню 
територи i неч1ткост1 мюькоУ риси. Планувальна структура мют 
характеризуеться негативними особливостями:
• розчленованютю;
• хаотичшсгю розмщення функшональних зон Mi ста
• значною кшыастю шдроблюваних територш, розташованих в меж! 
мюта;
•  значними територ1ями контактно-стикових зон м1ж 
иромисловютю i системою забудови, хаотичнгстю Ухнього 
використовування без дотримання саштарно-захисних розрив1в;
• наявнютю значноУ кшькост1 порушених територш (звалищ, 
вщстшниюв, техногенних вщвашв);
• переаченютк i розподшом MicT на окрем1 частини з\д мапстралями;
• недостатшм ржнем озеленения i впорядкування.

MicTa Донбасу умовно дшяться на декшька труп з погляду особливостей 
Ухнього планувального розвитку:

- м1ста - крупш адмжютратнвно-промислов! центри (Донецьк, Горл1вка, 
Мар1уполь, Краматорськ) - е центрами агломерацн, характеризуються 
розвинутим промисловим комплексом, достатньо високим р1внем розвитку 
сощальноУ сфери, складною планувальною структурою, неблагополучною

зо*



236 Мютобудування та територгальне планування

сколопчною обстановкою. Щ MicTa в умовах ринковоУ економжи е основою 
стабшьного розвитку per io H y ;

-  M icT a - шдустр1альш центри - велию i серед Hi M icT a, що входять до 
складу агломерацн, мають розвинутий промисловий потенщал, транспортну 
шфраструктуру, стабшьну сощальну сферу (Макпвка, Снаюеве, Слав'янськ, 
Комунарськ та in.);

- ма-'ii промислов! мюта - з обмеженою промисловою opieHTauieio, 

нерозвиненою сощальною сферою, низьким р1внем розвитку шфраструктури 
(Торез, Сшжне, Шахтарськ, Зугрес, Соледар та iH .) .

У процеЫ дослщження розроблеш схеми MicT Донбасу, що 
характеризують основш планувальш шляхи Ухнього розвитку.

Дослщження почалося з анал1зу вторичного розвитку мюта, що вщкривав 
шлях до розумшня специфжи функцюнування його райошв.

У пicляpeвoлюцiйний перюд взятий на шдустр1ашзащю краУни курс 
актив1зував освоения нових територш, де будувалися шахти, заводи i житло, 
кторична частина функцюнально ущшьнювалася. Таким чином, до 1935 року 
MicTa мали компактне, др1бноструктурне, функцюнально насичене i 
р1зноман1тне мюьке середовище з низкою центральних вулиць i площ, i 
дискретну, планувапьно не пов'язану, що складаеться в основному i3 
промислово-сел1тебних утворень, перифер!ю.

1940-80 р. - n iK  урбашзацп Донецького p e r io H y ,  бурхливого зростання 
чисельносп м1ського населения. У повоенш роки за кшьцем хаотично 
розташованих одноповерхових будинмв, утвориться юльце багатоповерх1вок, в 
основному типового забудови.

Житлова проблема цього перюду виршувалася за допомогою 
буд1вництва типових будинюв, так званих хрущовок, для розмпцення магазишв 
i пщприемств обслуговування використовувалися вбудовапо-прибудоваж в 
житло примщення. Новий тиск на юторичний центр i3 боку периферп, 
зростаюча виб1рковють його споживання стимулювали i визначили 
функцюиальне ущшьнення, вибмркову реконструкщю для розширення 
юнуючих i нових функцш.

В 1965 poui втшилася щея розподшу мюькоУ територи на планувальш 
райони, що складаються i3 самодостатшх структурних одиниць - мжрорайошв. 
У зв'язку i3 чим укрупнилася c iT K a мюьких мапстралей, у тому чиcлi i в 
юторичному середовшщ, де передбачався масовий зное старих будинюв. 
Сформованим центральним вулицям i площам придшялася роль центра.

Гостра житлова проблема, що збереглась при цьому, в першу чергу 
вимагала освоения вшьних територш. Тому в 1970-80 р. бшьш пильною стае 
сформована в 60-i роки перифер1я.
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Hoei житлов1 райони забудовувалися в основному будинками шдвишено! 
поверховосл, що забезпечують бшьш високу щшьшсть населения, отже, i тиск 
i3 боку ново! периферп на рашше сформован! райони виявилося досить 
ютотним, що викликало масове формування функцш, об'ектов обслуговування 
на територи останшх, особливо на Ti и частини, що прилягали до основних 
м1ських мапстралей.

Анал1з територ1ального розвитку населених пунктов Донбасу за перюд 
1930-2000р. тдтверджуе висунуту О.С.Гутновим та розвинену для 
промислових прничодобувних MicT I.B. Лазаревою концепщю «пульсуючого» 
розвитку мют з чередуванням еташв "структурно! реоргашзаци - 
територ1альний зрют".

Хронолопчш етапи розвитку Донбасу фжсуються екстенсивним 
зростанням MicT за рахунок переважного освоения в1ддалених та бшьш 
придатних за шженерно- геолопчними умовами територш, що визначило 
процес HepiBHOMipHoro часового i просторового розвитку мютобудшних 
систем.

Структурш схеми MicT Донбасу дшяться на компактш, Гратчасто та 
лшшш.

Компактн1 схеми найбшыиих i великих MicT - Донецька, Мар1уполя; 
крупних - Снаюеве; середшх - Артемовська, Червоноармшська, Харцизька; 
малих - Гловайська, MocniHO, Волновахи.

MicTa, що мають компактну планувальну структуру (див. вище), мають 
наступш головш переваги: компактну форму плану, найменшу ступшь 
порушення природного оточення, добру доступшсть центра.

Однак при збшьшенш po3Mipie MicTa переваги швидко перейшли в 
недолжи. Перифершш райони опинилися вщдаленими вщ центра, а центральш
- вщр1заними вщ примюького оточення. Центр MicTa випробовуе функцюнальш 
перевантаження.

Саме така картина спостершаеться в м1стах Донбасу такого типу. 
Компактна структура вюпочае елементи лшшно! i гратчасто? структур. 
Тут мова йде про И переродження в полщентриську.

Лшшш схеми середшх MicT - Димитрова, Шахтарска, Константишвки i 
малих - ЯсинуватоУ, Червоного Лиману менш компактш.

MicTa Донбасу з лшшною планувальною структурою мають важливу 
перевага концентрацп забудови уздовж транепортноТ мапстраш -економ1я 
витрат часу на пересування. Не менш icTO TH a перевага лшшно! схеми - 
можливгсть забезпечити кожному жителев1 близьюсть до природного оточення.

Недолжи: по-перше, суцшьш смуги забудови створюють небезпеку 
штучного розчленовування природних ландшафтов, обриву важливих
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еконо\ичних зв'язюв; по-друге, у рамках лшшно! структури важко д осягти  

р1вноцшних умов доступное™ центр1в pi3HHX ранпв, значна частина населения 
опиняеться на занадто великому видаленш вщ них, тод1 як зона !хнього 
безпосереднього впливу освоюеться не повшстю.

Лшшна планувальна структура припускае сполучення з компактною 
структурою, ускладнену конф1гуращю лшшного плану. В остаточному 
тдсумку, ще переродження на структуру гратчастого типу.

Гратчаеи схеми великих мют - Макй'вки, Горл1вки; бшьших -Слов'янська, 
Краматорська; середшх - Дружковки, Тореза, Сшжного; малих -Дзержинська, 
4 ac iB  Яру вибивають вщносно р1вном1рне освоения територп, однак i у цих 
м1стах фжсуються головш центри i e ic i, як! завжди дозволяють побачити 
елементи компактно! i лшшно! структур.

У складнш гратчастш структур! сполучення р1зних за геометр1ею 
елемент1в створюе необхщ ну o p ic H T a u ifo  м1ського плану при загальнш 
piBHOMipHOCTi освоения територп. Структура мапстралей характеризуеться 
бшьшою гнучюстю в оргашзацп М1ських зв'язюв.

Гратчаста структура сполучае компактну i лшшну, кожна з яких мае 
переваги i недолжами, розглянуп вище.

За територ1альною оргашзащею MicTa Донбасу дшяться на компактш, 
розосереджеш i розчленоваш.

Таи MicTa Донбасу, як Mapiyno.ib, Артем1вськ, Червоноармшськ, 
Харцизьк, 1ловайськ, Волноваха характеризуються розташуванням ecix 
функцюнальних зон MicTa в единому периметр! - компактний тип планувально! 
структури. Снаюеве - лшшно-компактний тип.

Розчленований тип виникае при перетинанш територп Micra ржами, 
ярами або транзитною залпницею. Такий тип планувально! структури 
властивий насхупиим мютам: MocniHO, Торез, лшшно-розчленований тип - 
Констаитишвка, Червоний Лиман.

Розосереджений тип припускае кшька м!ських планувальних утворень, 
пов'язаних м1ж собою транспортними линями. Вииикиення розосередженого 
типу обумовлюеться характером мютоутворюючо! групи шдприемств даних 
MicT - Слов'янська, Краматорська, Дружювкиа, Сшжного, Дзержинська, 
Димитрова (иаприклад, добуваюча промисловшть) або природно-кл1матичними 
умовами. M icraM  Горхпвщ, Ясинуватш властив лшшно- розосереджений тип.

Анашз функцюлально-Планувально! оргашзацп агломерацш, MicT та 
шших иаселеиих пунктов Донбасу дозволяе виявити таю гипи функцюнально- 
планувальиих структур:
• виробничо-ссльбищш (у серединних та перифершних частинах
м1ст);
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• комушкацшно-сельбищш (центр альш райони та забудоваш 
територи, як1 

прилягають до м1жм1еьких транспортних комушкацш);
• рекреацшно-сельбищш (у  перифершних частинах MicT);

•  виробничо-комунжацшно-сельбищш.
Специфжою населених м1ст Донбасу е включения до згаданих зон 

значноУ юлькоеп територш незабудованих, нездатних до забудови, порушених 
промисловою д1яльшстю людини та невизначених за природними та 
шженерно-геолопчними показниками.

На формування функцюнально-планувальних структур Донбасу 
впливають ландшафтш та комунжацшш умови розселення: глибок! балки, 
р1чки, яри, захпзшчш шляхи, ЛЕП та iniui, створюючи значш нефункцюналып 
розриви в тканиьп листа. Ор1ентований розм1р иромислово-сельбищних 
функцюнально-планувальних утворень \истобуд1вних систем - 3x9 (12) км, що 
визначаеться умовами Ух розмщення, природним рельефом та техногенними 
ландшафтами. Вони мають на своУх межах еколопчно сприятлив1 зони, що 
природно склалися впродовж балок, алi не утворюють едину загальномюьку 
систему озеленения.

Стан земельного фонду, як одного з головних елеменпв формування i 
розвитку населених пунктов Донбасу характеризуеться його розподшом по 
степовш природнокл1матичнiй зош, де розмйцено бшышеть вугледобувних 
райошв.

М1стобуд1вна практика Донбасу мае у своУх здобутках переважний 
розвиток MicT та агломерацш за рахунок територ|ального зростання на нових 
незабудованих територ1ях з недостатньо ефективно використовуваною мюькою 
шфрас*Груктурою. Проведений анашз MicT та агломерацш Донбасу виявив, що 
вони складаються з вщносно автономних функцюнально-планувальних 
утворень, що тяжпоть до Micub залягання корисних копалин, розмщення 
м1жм1еьких комушкацш, промислових шдприемств, мають еколопчно 
несприятлив1 техногенш зони, перетини природних та техногенних зон.

Населен! пункти Донбасу мають вщносну едшеть просторового i часового 
виникнення, схож1 форми селищно-промислового розвитку, наявшеть на 
Ух територ!ях схожих форм техногенного, антропогенного, природного 
ландшафтов, схожий розвиток сусшльних потреб. Територ1альш структури 
поселень тяж1ють до двох форм:
• дисперсноУ концентрашУ окремих шахтних поселень, що згодом 
призвели до розчленованоУ планувальноУ структури агломерацш та крупних 
мют;
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• компактней' одноцентрово'1 планувально'1 структури середшх i малих
MicT.

Таким чином, демоекосистема Донбасу може бути визначена як 
сукупшсть просторово оргашзованих i взаемопов'язаних елеменлв - техшчно 
освоених територш, порушених територш, будинюв i споруд, шлях1в 
комушкацш, що разом з природними компонентами формують середовище 
життед1яльност1 на р1зних територ!апьних р!внях.
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Анотащя

Визначена демоекосистема Донбасу як сукупшсть просторово 
оргашзованих i взаемопов'язаних елеменпв - техшчно освоених територш, 
порушених територш, будишов i споруд, гшншв комушкацш, що разом з 
природними компонентами формують середовище житадаяльноеп на р1зних 
територ1альних р!внях.

Аннотация

Определена демоекосистема Донбасса как сочетание пространственно 
организованных и взаимосвязанных элементов -  технически освоенных 
территорий, нарушенных территорий, строений, сооружений, путей 
коммуникаций, которые вместе с природными компонентами формируют среду 
жизнедеятельности на разных территориальных уровнях.


