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меры уже не срабатываю т. Чтобы добиться истинного уважения нужно 
задействовать композиционные методы формирования пространства 
города, выработанные на протяжении истории развития представительской 
архитектуры.

Чемакта О. В.

ПРО БЛЕМ И М 1СТОБУД1ВНОГО ВИКОРИСТАННЯ  
П О РУШ ЕН И Х ТЕРИТОР1Й

Аногаш и. У статп  дано визначення поруш еного мюького середовища 
як частки простору, що формуе сукупню ть специф1чних властивостей i 
взаемозв'язю в у функцю нально-планувальнш  структур! мютобуд1вних 
систем вугледобувних репош в. Д ана класифжащ я заснована на роздменш 
iiepaiiioiiajihiio використовуваних територш  за основною  ознакою Ух 
виникнення й ю нуючого розм щ енн я  в мютобуд1вних системах Донбасу, 
що дозволило виявити там , що характеризуються специф1чними 
особливостями. Результатом е висновок про доцш ьш сть м1стобуд1вного 
викорисгання порушеноУ TepHTopii в положениях i рекомендащях 
концегпиУ pcaoijiirauiy поруш еного мюького середовищ а з метою 
наближення стану останнього до нормативного.

IGiiOMOBi слова: поруш ене мюьке середовищ е, мютобуд1вш системи, 
реабЫ тащ я мюького середовища.

А ннотация. В статье дано определение нарушенной городской среды 
как части пространства, которое ф ормирует совокупность специфических 
свойств и взаимосвязей в функционально планировочной структуре 
градостроительных систем угледобываю щ их регионов. Дана 
классификация, основанная на разделении нерационально используемых 
территорий по основному признаку их возникновения и существующего 
размещ ения в градостроительных системах Донбасса, что позволило 
определить те, которые характеризуются специфическими особенностями. 
Результатом является вывод о целесообразности градостроительного 
использования нарушенной территории в положениях и рекомендациях 
концепции реабилитации нарушенной городской среды с целью 
приближения состояния последней к нормативному.

Ключевые слова: нарушенная городская среда, градострой системы, 
реабилитация городской среды.

A nnotation. Determ ination o f  the broken city environm ent as particles of 
space which forms the aggregate o f  specific properties and intercommunications 
in a functionally plan structure o f  the tow n-planning system s o f  vugledobuvnikli 
regions is given in the article. C lassification, based on the division of the 
inefficiently used territories on the basic sign o f  their origin and existent placing 
in the tow n-planning system s o f  Donbas, is given, that allowed to find out such 
which are characterized specific features. A result is a conclusion about 
expedience o f  the tow n-planning use o f  the broken territory in positions and
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recommendations o f  conception o f  rehabilitation o f  the broken city environm ent 
with the purpose o f  approaching last to  norm ative.

Key words: external environm ent o f  a city, town planning systems, 
renewing o f  a city environment.

Постановка проблсми. Ефективне використання мюьких територш , 
виявлення мюьких територ1альних резерв!в для вклю чения Ух в сферу 
мютобуд!вного використання - одне з найважливииих завдань розвитку 
народного господарства УкраУни. У Mnnyjii десятилпля промислова 
д!яльнють у Д о н б аа  визначила функцю нально-планувальну структуру 
мюгобудиших систем, екстенсивний процес ироеторового розвитку яких 
вщбувався в умовах TicHoro територ!ального контакту мюьких иоселень i 
супроводжувався значними иеретвореннями природного ландш афту. Разом 
i3 тим у сучасних riостiндустрiалы iих умовах иоетае нагальне питания 
подальшого розвитку системи розеелеиня Донбасу, що породжуе високу 
потребу в територ1ях для м1ського розвитку i диктуе необх iд п icib змш и 
функц!ональноУ й архпектурно-просторовоУ оргашзащУ Microoy^iifjiihx 
утворень. Тому сьогодш  головним принципом мютобуд!вного 
проектування в цьому perioHi стае використання тих в нугр i ш nix 
територ1альних резерв1в, архггектурно-просторова оргаш защ я яких не 
ввдповщаеУх потенцш ному мютобуд)вному потенщ алу.

Мета статт1 -  дата визначення i провести класифжацно порушених 
м1ських територш , визначити доцш ьш сть Ух мютобуд|’впого використання 
для реабийтащУ м1ського середовища.

Виклад основного w aicp ia .iy . Для м icro6y/i,iш 10V /1тялы ioci i важливе 
значения мае визначення мюьких територш  р1зних тиш в - класиф ж ащ я, 
яка формулюе особлиш проблеми i ei/uioв!дн! методи мютобуд)вного 
анашзу, засоби проектування та  буд1вництва. Основа визначення 
р1зновид1в м1стобуд1вних об'ект1в - видш ення ознак Ух под!бност1 i 
1!]'дм ini iocii або чиннию в, якл характеризую ть м !стобуд i bin  об'екти та 
крилерi'i‘ Ух належност! до того чи iiiiiioro типу. А трибута класифжацп: 
riepejiiк структурних ком п онен те (кожен компонент розглядаеться як клас 
об'екпв нижнього pinna iepapxii), параметр об'ект1в (характеризуе 
просторове положения, розм1ри, структуры  власти восп), систсмж  
вщносини (сш ввщ нош ення м1ж значениями параметр1в мютобуд1вних 
систем).

К ласифжащ я, заснована на р о зд ш ен т  нерацю нально 
використовуваних територш  за основною  ознакою  Ух виникнення й 
юнуючого розм щ енн я в мютобуд1вних системах Донбасу, дозволила 
виявити таю , що х арактери зую тся  специф1чними особливостями: 
покинут! промислов1 леригор!У (у межах промзон); непридатш  та резервш  
територ1У (nycTHpi, розриви м1ж планувальними районами, саш тарно- 
захисж смуги промзон); примагю тральш  (зони вщчуження автомоб!лыш х 
flopir i особливо мапстрапьних вулиць, гери гор!У усередиш  транспортних 
розв'язок, стоянки) i прирейков1 (зоии вщчуження зап!зниць, об'екти 
зал1зничного транспорту - сортувалы п депо, господарськл двори, склади) 
територГУ; nopyiueHi територ|'У (поруш ен i земли що шддалися иегативнш
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техногеннш  i антропогеннш  д1ям -  породи! вщвали, зони обвапень, вщвали 
вскричи, територп Kap'cpie i поруш ення, що виникли в результат! 
переробки корисних копалин хвосто- i ш ламосховища, золо- i 
шлаковщ вали тощ о); територп в зош енергетичних комунж ацш , пристроУв 
i споруд (зони ЛЕМ , трансформаторних ш дстанцш  i т.д.); невживаш 
територп складного рельефу(маю ть icTOTHi вщхилення вщ норм - ухили, 
яри). Видьлено там  груии причин виникнення порушених територш 
внаслщ ок господарських вид1в д!яльносп  та в1дход)в, що к  
супроводжую ть: пщ земне видобування корисних копалин або добування Тх 
засобами бурш ня; наземне (вщ крите) видобування i збагачення корисних 
копалин; промислова i транспортна д1яльнють; господарсько-побутова 
д1яльшсть.

Порушен! територп в мютах вугледобувних реп ош в займають 
обш ирш  плоиц (за попередш ми розрахунками, до 30%  мюьких територш)! 
розм щ ую ться в р!зних п!дсистемах мюта. Це дае можливють у рамках 
класиф!кац!Т вид!лити Тх морфотипи:

- залежно вщ оточення м!ж житловою  i промисловою  забудовою; Mi* 
ж итловою  забудовою  i мапстралям и; м1ж сусш льно-житловими зонами i 
тсритор!ями зал!зничного транспорту i т.д.;

-  залеж но вщ  розм !щ ення в п л а н у в а л ь н и х  зонах: в центральнш, 
сер ед инн!й, п е р и ф е р ш н ш  ч асти н а х  MicTa, зам ю ькк

1снують pisHi шдходи до класифж ацн поруш ених територш : подш на 
дв! групи: земл!, що виникли на основ! промислових вщход!в (в!двали) i в 
nponcci промислових вщ критих розробок; подш за походженням, залежно 
в!д виду копалин, галуз! виробництва, якост! грунлв, складност! рельефу. 
В заруб!жш'й практиц! видш яю ть наступи! категорп територш : здатн! бути 
викорисганими для будь-яких цшей; Ti, що вимагаю ть незначних роби i3 
вертикального планування для Тх використовування; Ti, що потребують 
значних обсяг!в p o 6 iT  з вертикального планування i впорядкування. Як 
показали дослщ ж ення, кожному дж ерелу поруш ень в!дпов!дають своТ 
як!сн! i к|'лbKicn! характеристики, що показую гь динамж у розвитку 
поруш ень i можливост! прогнозування TxHix насл!дк!в, розробку заход!в 
щодо наступноТ реабш тац п . В!дпов!дно до цього nopyiiieni територп 
класиф!коваи! залежно вщ урахування конструктивних заход!и захисту 
споруд гид час мютобуд!вних д iй, збитыпення вартост! буд!вництва, умов 
розробки вупльних копалин:

- за  р!зиим ступенем сприятливост! для забудови за умовами прничих 
пщробок: сприятлив!; обмежено сприятлив!; неприйнятн! для забудови;

- за величиною деформацп земноТ повсрхш: акумулятивного типу 
(виникли без пошкодження земноТ поверхн!) — вщвали шахтних порщ, 
вскричи, в!дходи переробних виробництв, шлаковщ вали та iH.; 
денудац!йного типу (утворилися при пошкоджешп земноТ noBepxni) - 
прогинання i просщання, тр щ и н и  з розривом су ц ш .н о сп  поверхн! земл!, 
вироблен! простори кар'еру, виТзн! траншеТ та  iH.;

- за варпстю  конструктивних заход!в захисту: придатн! для 
буд!вництва (варт!сть конструктивних засоб!в - 3-5%  вщ загапьно!
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eapTOCTi); обмежено нридапп (збш ьш ення на 10-12%); непридатш  (е 
тектошчш вщхилення).

К ласифжащ я за умовами придатност1 порушених територш  для 
мютобуд1вного використання (потенщ ал мютобуд1вного використання): 
порушеш територп, де заверш ено процеси здвигання земноУ поверхш , 
виявлено конкретш  горно-геолопчш  умови, визначено ступш ь i глибину 
шдробленосп земноУ поверхш ; де встановлено стуш нь стабшьност! 
несучоУ властивост1 грунтов; де умови пдролопУ в1дпов1дають 
функцюнальним напрямам мютобуд!вного використання; де е розробка 
достатшх заходив i3 п1дтримки у прилеглих водоймищ ах розрахункового 
р1вня грунтових вод.

Техногенний л ан д ш аф ту  межах м1стобудншоУ системи складаеться п  
самоУ порушеноУ територ1У, зони мехаш чного впливу (п визначеш  меж1 
можуть зм1нюватися в залеж носп вщ ф1зичного стану i стадп розвитку 
порушеноУ repniopiy) та  саштарно-захисноУ зони.

Техногенш  ландш афти класифжоваш :
- в залеж носп  вщ стадiУ розвитку: сформован! з невеликим строкой 

юнування i мають вплив в1д комплексу геолопчних процес1в; сформован! 
внаслщок д)У комплексу геолопчних п роцеав ;

- в залеж носп  вщ напрям1в м1стобуд1вного використання: таю , що 
можуть бути наближеш  до природних засобами рекультиващУ (озеленения, 
нанесення грунтового шару, терасування); нездатш до перетворення; 
можуть бути нридапп для м1Стобуд1вного використання як pcKpcaniйнi 
зони; для забудови промисловими комуш кащ ями.

За мюцем у м1стобуд1вних системах та виявленням збереження 
цшсносто техногенш  ландш афти можуть бути подш еш  наступним чином: 
техногенш ландш афти, yci складов! яких (поруш ена територ!я, зона 
мехашчного впливу, сан!тарно-захисна зона) не зад!яш у господарсько- 
побутов!й д!яльност! або промисловост!, не використовуються для 
мютобуд1вних щ лей; техногенн! ландш афти, у яких санпарно-захиена та 
зона механ!чного впливу частково зад1яш у промислов!й або господарськш 
д!яльност!; техногенш  ландш афти, у яких yci складов!, oxpiM самоУ 
порушеноУ Tepm opii', зай няп  для мютобуд!вного використання; техногенн! 
ландшафти, як! повш етю  зад!ян! для м!стобуд!вного використання.

Для розробки основних напрям!в м!стобуд!вного використання тиш в 
порушених територ!й, що визначеш  та  вщ повщ аю ть зазначеним 
класифжащям необхщний анал!з чинник!в, що визначають Ухш 
власти воет!:

- м!стобуд!вних - розташ ування дш янки техногенного ландш афту, 
близьк!сть його до центру i планувальних пузл! н Mi ста, площ а територ!У, 
функцюнальна характеристика району i таке пипе;

- сощ альних - демограф1чна характеристика району, щ ш ьш еть 
населения, наявш TepHTopianbHi ресурси;

- еколог!чних i ландш афтних - Micueei специф!чн! еколопчш  умови, 
ф1зичн! характеристики д!лянки, рельеф, мж рою нмат територп, стан 
повпряного i водного басейну та !нше;
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- CKOiiOMi'iHHX - варпсть po6iT i3 визначення м1стобуд1вно'У цшносп 
дш янки та n in iiocii вщновленоУ територГУ, здш снення м1стобуд1вного 
використання порушених територж  залеж но вщ р1вня техшчного 
оснащения.

Результатом анашзу е висновок про доцш ьш сть мютобу/шшого 
використання порушеноУ територ1У в положениях i рекомендащях 
концепщУ реабш тац н  порушеного мюького середовищ а з метою 
наближення до нормативного стану мюького середовищ а. Остання 
Грунтуеться на науковому aHani3i спецж |нчних i функщональних 
особливостей порушених територш , УхньоУ планувальноУ структури i 
можливостей ГУ подальшого вдосконалення. Концептуальж  положения 
мають своУ специф!чш особливосто для кожного з тиш в техногенних 
ландшафтов i3 дотриманням загальних напрям1в:

- удосконалення структурно-функцюнальноУ оргажзацГУ Mi ста на 
основ1 включения в неУ порушених територш ; включения порушеноУ 
TepHTopi'f в систему мюьких центр1в, рекреацж них зон тощо;

- пщвищення ефективносто ф ункщ онального використання порушено! 
TcpHTopiy шляхом решпзащУ ГУ мютобу/пвного потенщ алу i потенщалу 
мютобуд1вних зв ’язюв;

- виявлення i збереження пам 'ятиим в арх1тектури i культури, 
включения Ух у структуру тери торш, що рекультивуються;

ефективний розподш  функщ ональних простор1в, розвиток 
транспортноУ 1нфраструктури; використання специфж и рельефу i 
пщ земного простору;

- розвиток техногенних ландшафтов з урахуванням силуету мюта;
- полш ш ення еколопчного середовищ а територГУ i мюта в цшому, 

забезпечення еколопчного захисту територш  вщ шю дливих чиннимв;
- реабш тащ я i створення повноцж ного сощ ального середовища.
В исн овки . Науков1 розробки, даш  експериментального проектування

пщ твердили актуальню ть нроблеми i показали, що мютобу/ивнс 
використання порушених територш  може дати ютотний ефект в 
реабштацГУ поруш еного мюького середовищ а через включения Ух у 
розвиток архпекгурно-планувальноУ структури Micra. Основш  положения 
концепцГУ реабш паци поруш еного м1ського середовищ а можуть бути 
використаш  при B H p i m e H H i  проблем формування i розвитку мют 
вугледобувних perioHiB, ефективного використання м!ських територш, 
сощ альних i еколопчних проблем.

О йкуваний  сощ ально-економ!чний ефект вщ упровадження основних 
положень концепцн в тому, що мюто набувае додаткових територш для 
свого розвитку; ж тенсифж уеться функцю нальне використання порушених 
територш  шляхом створення додаткових площ для розм щ енн я  мюьких 
функш й; пщвищуеться зв 'язаню ть мюьких територш ; удосконалюеться 
ф уHKiпопальио-планувальпа структура м1ста; нокращ уеться еколопчний 
стан.
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