
назантаженнях. Задач! призначсн) для визначення форми оболонкових 
систем, що при заданому характер! зовн1шн1х навантажень працювала би, 
як безмоментна оболонка або близька до не! тонка оболонка (згинн! 
напруження на порядок меньш!, н!ж нормальш напружсння).
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СИСТЕМОСТВОРЮЮЧ1 КОМПОНЕНТИ М1СТОБУД1ВНИХ 
СИСТЕМ ДОНБАСУ

Виняткова складн!сть еколопчних проблем м1ст i систем розселення 
Донбасу вимагае системного п1дходу до вир1шення проблем реаб(л1тащ1 
порушеного MicbKoro середовища. при цьо.му - об'ект (м1сто, групова 
система населених м1сць) розглядаегься як складна м1стобуд!вна система, 
що включае три тдсистеми - сошальну, м1стобуд1вну i еколопчну.

При розробщ концептуальних положень реаб1л1тащ1 порушеного 
MicbKoro середовища на основ! м1стобуд1вного використання порушених 
територ1й найважлив!ше конструктивне значения мають м1стобудавн1 
передумови великих mict i агломеращй Донбасу, що характеризуються 
показниками: м1стобуд!вними i ландшафтно-планувальними; природно! 
oiHHocri в сполученн! з 1сторико-культурними визначними пам'ятками; 
еколопчио! ситуащ! з позищй стану як природних, техногенних i 
антропогенних юмплекс1в, так i умов рекрсац!!.

Одним 3 найважлив1ших питань розробки методолопчних основ 
реаб1л1тацЛ порушень м1ського середовища Донбасу е урахування та 
дотримання iepapxii ознак, фактор1в, груп фактор1в, р1вшв досл1дження, 
яю умовно можна рахувати як “р1вш системност!” . Останн! е основою для 
системного моделювання м1стобуд1вних ситуащй i npoueciB, яю 
характеризують стан i зм1ну м1ського середовища п1д впливом 
техногенних фактор1в.

У  методолопчних основах реабш1тащ1 порушень м1ського середовища 
знайшов вщображсння закон едносп та боротьби протилежностей. 
Прииципово новий пирод полягае в тому, що в якост! основного 
м1стоутворювального чинника розглядаегься не виробництво, а т1 види 
дкльносп, як1 дозволяють ефективно використати уи1кальн1сть м1ста.
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Властивост! м1ського серсдовища, що визначають його вшношення до 
TOBHiiiraix вплив1в: устален1сть (гомсостатичность), cтaбiльнicть, 
peiicxeHTHicTb, еластичшсть, 1нерцюншсть. емюсть, припустим! меж! зм1н.

Рсчультати i наслщки промислово! i господарськоГ д1яльност1 у 
промислових perioHHx, а саме у Донбас!, св1дчать про те, що у вчаемод!! з 
природою людина визначае тактику i стратепю виникнсння i розвитку 
демоекосистеми, тому для ix системного анал1зу повинн! бути зад1ян1 
KpHTcpii. BWMiHHi в1д прийнятих у б1льшост1 випадмв техн!ко- 
сконом1чних KpHTepiiB.

У  nponeci системного анал1зу м1стобуд!вних систем Донбасу складов! 
MicbKoro середовища розд1леш на компоненти за двома озиаками - 
функщональними i просторовими з побудовою двох вид1в 
взаемозалежних моделей. Системний пщх1д вимагае насамперед 
функц!онального анализу об'екта, розпод1л> його на ямсно р1зш з 
функщонально! точки зору елементи.

Для анал1зу стану порушеного мкького середовища важливо мати не 
Т1льки KiflbKicHi д ат  значень техногенних фактор1в, р!вень яюсних зм1н 
MicbKoro середовища шд впливом техногенних фактор1в з урахуванням ix 
1нтенсивност1. Компонентами яюсно! характеристики стану порушеного 
MicbKoro середовища Донбасу е зм1на його елемент1в п1д впливом 
техногенних фактор1в.

Характер системоутворюючих зв'язюв (у межах онтолопчних 
моделей м1ського середовища) в1дображае взаемообумовлешсть зм1н, що 
характеризують стан мюьких п1дсистем за досигь тривалий перюд 
розвитку. Р1щення сощально-економ1чна\ задач розвитку м1стобуд!вних 
систем Донбасу зм!нюе стан ландшафтних компонекпв мкького 
сег1едовища, що у свою чергу впливае на планувальну оргашзащю м1ста, 
його сощальну й 1нженерно-техн1чну 1нфраструктуру i. в остаточному 
тдсумку, на ямсть подальщого розвитку м1ського середовища. 
Системний характер залежностей, що зв'язують основш тдсистеми 
MicbKoro середовищ - ландщафтну (природну); м1стобуд1вну 
(функц1онально-планувальну); техногенну (народно-господарчу), 
виявляеться в тому, що зм1на кожно! з тдсистем виступае i як сл1дство, i 
як умова зм1ни 1нших .

Вра.хування фактор1в i умов, специф1чних для м1стобуд!вних об ’екпв 
вугледобувних район1в, визначення пр1оритет1в довгострокового розвитку 
та структури функц1онально-планувальних утворень з використанням 
порушених територ1й потребуе докор1нного перегляду традищйно! 
методики, нових принцип1в, моделей та нормативов. Потр1бно досл1дити

21



мехашзм взаемод11 компонент1в м1ського середовища м1стобуд1вних 
систем Донбасу, ям впливають на розвиток ocraHHix.

riocriiiHi елементи, фактори i в1дношення, тобто системоутворююч! 
компоненти м1с .кого середовишз даляться наступним чином;

- компоненти, як1 не зм1нюються з часом, тому що е стаб1льними за 
свооо природою; географ1чн1 та кл1матичш умови, ф1;$ичш можливост! 
людини, ф1зюлопчш потреби, об’ ективш закони розвитку природи i 
суспшьства;

- компоненти м1ського середовища. пов’я;1аш з потребами та 
законами розвитку людини i сусп1льства;

- компоненти, пов’язан! з матер1альним середовищем (властивост! i 
характеристики живо! i неживо! природи);

- компоненти, як1 вшображають взасмов1дносини людини з м1ським 
середовищем;

компоненти, ям мають пост1Йний характер, встановний людиною, 
аб<) ж стаб1льш у певннй пром1жок часу;

- компоненти, ям обумовлен! сощально-демограф1чною ситуащсю;
- oбyмoвлeнi модиф1кованим оточуючим середовищем;
- компоненти поспйного yпpaвлiння м1ським середовищем; науков! 

положения i принщ1пи управл1ння м1ським середовищем на основ! 
державного законодавства, пр1оритету визначених функций.

Сгимулююч! сощальну акгившсть фактори м1стяпгь;
сощаль 10-дем0граф1чний потенщал агломеращй Донбасу; 

концентращю населения, pier MiqranifiHax потоив, у тому числ! 
безповоротних м1гращй;

наявшсть вибору м1сць прикладення пращ, обслуговування, 
npnpicT широкого набору;

послуг, паукового, учбового i 1^льтурного потенщалу. До при»шн, що 
обмеи^тоть проявления со1дально-демограф1чних факгор1в, належать;

специф!ка трудово! зайнягост!, форму вання необхщного 
контингенту i складу трудових pecypciB народногосподарського комплексу 
вугледобувних райошв;

динам1ка (зм1ни) жиггадяльносп, образ>' жштя, життевих 
щнностей.

Анал1з обл!ку причин i походження порущень мкького середовища 
дозволив виявити два основних аспекти проявления фактор1в i умов:

- фактори, що створюють процес виникнення порушених територ1Й 
та техногенних ландшафт!в р1зних ранпв;

- фактори i умови, у яких складаються процеси розвитку порушень 
MicbKoro середовища.
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Вказан1 фактори окреслюють зворотний звязок у ACMoeKOCHcreMi 
Донбасу: процеси розвитку порушених територ^й та техногенних 
ландшафпв значною м1рою впливають на процеси стаб1л 1защ1 
життед1яльност1, природно! збалансованост! складу та зв’язюв 
функцюнально-планувальних утворень м1стобуд1вних систем, ли  
формують ix р13номаштн1 типи.

Обмежуючим проявом фактор1в та умов, у яких складаються процеси 
розвитку порушень мюького середовища:

- попршення сколопчного стану, вичерпання природних pecypciB i 
засо61в еколопчного захисту, пригшчення або деградащя природного i 
сощального середовища, як1 мають м1сце в район! металурпйних, 
коксох1м1чних а 1нших завод1в Донецька i Маю 1вки, високий стушнь 
сколопчного i техногенного забруднення середовища;

- обмеження, витрати природних pecypciB (водних, територ1альних 
та 1нших);

- MacoBi некерован! процеси ур6ан1защ1. сущльне освоения М1ських 
територ1й, вщдалення населения в1д природного середовища.

Анал1зуючи проявления зазначених фактор1в i умов виникнення та 
1снування порущених територ1й та техногенних ландшафтов, як 
поодиноких, так i у взаемозв’язку, сл1д зазначити динам1зм i 
неоднорщн1сть ix впливу на формування i розвиток функщонально- 
планувальних утворень Донбасу.

Викладена клacифiкaцiя фaктopiв i умов розвитку порушених 
тepитopiй та техногенних лaидшaфтiв у вугледобувних районах е 
методичною основою для формулювання i систематизащ! вимог, що 
висуваються до HKOcri MicbKoro середовища.

Методолопчний пiдxiд до системного вивчення комплексу 
компонент1в порушеного MicbKoro середовища i розробка методолопчних 
основ його pcaбiлiтaцi^ дозволяе врахувати Bci комб1нащ1 cyмiщeння i 
взаемозв'язку компоненпв. Досл1джсння jaKOHOMipnocreft зм1ни 
компонентов М1Ського середовища Донбасу, грунтуеться на вивченн1 
ступеня сощального, антропогенного i техногенного впливу людини на 
природне ссредовище i, навпаки, 3MiHCHoi зазначеними впливами 
природно! i техногенно! середовищ на умови житгед1яльносп людини, що 
споживае компоненти м1ського середовища.
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