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Вивчення взаємозв’язків між природним рельєфом і забудовою – питання досить 

актуальне, адже окремі характеристики рельєфу, насамперед морфометричні і 

морфодинамічні, суттєво впливають на вирішення містобудівельних завдань. Як зазначає 

В.Р.Крогіус, для вирішення проблем розміщення споруд, комунікацій, створення 

комфортного гігієнічного середовища і формування архітектурно-художнього вигляду 

велике значення мають нахили, середні нахили, орієнтація, конфігурація, площа елементів 

рельєфу, горизонтальне і вертикальне розчленування поверхні [5]. 

З точки зору містобудування, нерівності земної поверхні на певній території 

утворюють рельєфну ситуацію, яку визначають за домінантною формою рельєфу. Рельєфна 

ситуація – комплекс форм рельєфу, які співпадають за розмірами і розміщенням з 

елементами поселення (вулицями, кварталами, мікрорайонами). Найчастіше виділяють 

вершинні, ярково-горбисті, схилові, улоговинні та долинні типи рельєфних ситуацій, які у 

свою чергу поділяються на види (наприклад, мисовий, амфітеатровий, терасний види 

схилового типу) [4]. 

У тісній залежності від рельєфної ситуації перебуває планувальна структура поселення 

– просторове розміщення містобудівельних елементів. Головні типи планувальної структури 

такі: компактна, променева, лінійна, розгалужена, групова [4]. 

Рельєфна ситуація і планувальна структура змінюються з часом, оскільки поселення 

постійно збільшує свою територію і переходить через нові грані рельєфу. Місто 

Хмельницький виникло на правому березі Південного Бугу, тому долина цієї ріки 

домінувала у рельєфній ситуації з XV до середини ХХ ст., коли місто почало інтенсивно 

розвиватись і, відповідно, займати нові території не тільки на схилах долини, але й за 

вододілами (табл.1).  

Так, ще на початку ХІХ ст. у планувальному відношенні місто ділили на дві частини: 

нижнє розміщувалось на першій надзаплавній терасі Південного Бугу, верхнє – на другій і 

схилах плато.  

За останні десятиліття на території міста з’явились нові типи рельєфних ситуацій. 

Схожу картину спостерігаємо і при розгляді планувальної структури Хмельницького. 



Зокрема, спорудження у 1870 році залізничної станції за 2 км на схід від тодішнього міста 

сприяло видовженню форми міста і перетворенню компактної планувальної структури на 

лінійну. Приєднання кількох сіл у другій половині ХХ ст. теж значно вплинуло на зміну 

планувальної структури. Певне уявлення про ці зміни можуть дати межі міста у різний час, 

схема яких складена за [1-3,7-8] (рис.1) . 

Таблиця 1 

Зміни рельєфної ситуації і планувальної структури 

міста Хмельницького 

 

Час Рельєфна ситуація Планувальна 

структура 

До середини ХIХ ст. Долинна Компактна 

Середина ХIХ ст.- 

середина ХХ ст. 

Змішана (долинна, схилова) Лінійна 

Друга половина ХХ ст. Змішана (долинна, схилова, вершинна, 

ярково-горбиста) 

Розгалужена 

 

 

 

 

Рис.1. Межі м. Хмельницького. 

 



Сформувались також функціональні зони: селитебна, промислова і комунально-

складська, зовнішнього транспорту, відпочинку. Але місто має недоліки у функціональному 

зонуванні, зокрема, наявність у селитебній зоні багатьох промислових підприємств, складів, 

баз, і навпаки, розміщення житлових кварталів у промислових зонах. 

Рельєф впливає не лише на розташування мікрорайонів чи міста у цілому, можна 

прослідкувати чітку залежність між рисунком доріг, розміщенням кварталів та напрямами 

форм, елементів чи граней рельєфу. На колишньому острові  (правобережна заплава Плоскої) 

спостерігаються залишки концентричної системи вулиць. У центральній частині вулиці 

йдуть паралельно до терасових уступів. Вулиця Проскурівська фіксує межу першої 

надзаплавної тераси і уступ другої надзаплавної тераси (до вулиці Театральної). Великі 

транспортні магістралі проходять по вододілах (Проспект Миру, Вінницьке шосе, вулиця 

Тернопільська) і в перпендикулярному до них напрямках (вулиці Кам’янецька, Західна 

Окружна, Старокостянтинівське шосе). Досить часто вулиці повторюють обриси ярів, балок, 

особливо це характерне для колишніх сіл, приєднаних до міста у різний час. 

Рельєфна ситуація і планувальна структура стосуються великих частин поселення, а на 

менших ділянках доцільно говорити про містобудівельно-геоморфологічні комплекси (МГК) 

– сукупність форм природного рельєфу та розміщених на них споруд (архітектурного 

рельєфу), поєднаних заходами інженерної підготовки території для будівництва. З-поміж 

останніх мова йтиме насамперед про вертикальне планування. 

Головним компонентом для МГК є елементи рельєфу, оскільки кожен з них 

характеризується певним набором морфометричних, морфолітологічних, морфодинамічних 

показників. У місті Хмельницькому є чотири головні елементи рельєфу: 1) заплави рік і 

плоскі днища балок; 2) тераси (дві надзаплавні тераси Південного Бугу); 3) схили (схили 

балок, нетерасовані схили річкових долин, привододільні схили); 4) вододільні поверхні [6]. 

Тому існують відповідно чотири типи МГК: I – заплавний (включно з днищами балок), II –

терасний (включно з терасно-западинним), III– схиловий, IV – вододільний.  

Наступний компонент – споруди. Є ділянки: 1) без забудови і штучного покриття, 2) 

без забудови, але зі штучним покриттям, 3) з малоповерховою забудовою (1-2 поверхи), 4) з 

середньоповерховою забудовою (3-5 поверхів), 5) з багатоповерховою забудовою (переважно 

9 поверхів), 6) зі змішаною забудовою, 7) зі штучними водоймами.  

Стосовно заходів вертикального планування, то є ділянки: а) без суттєвих заходів 

вертикального планування, б) з суцільним підсипанням території, спорудженням насипів, в) 

з засипаними окремими від’ємними формами рельєфу, г) зі штучно створеними локальними 

підрізами, виїмками чи ґ) штучними терасами. 



Із усіх гіпотетично можливих 140 варіантів поєднання 4 елементів рельєфу, 7 типів 

забудови і 5 типів заходів вертикального планування для створення МГК на території міста 

Хмельницького набули поширення 50, особливо заплавний без забудови і суттєвих заходів 

вертикального планування; заплавний з багатоповерховою забудовою, з підсипанням 

території; терасний зі змішаною забудовою, переважно з  підвищенням території; схиловий 

без забудови і заходів вертикального планування; схиловий з малоповерховою забудовою, 

з локальними підрізами природного рельєфу; схиловий з багатоповерховою забудовою, 

переважно на суцільних уступах. 

Серед МГК найбільш поширені терасні і схилові, якщо територія забудована, і 

заплавний без забудови. Лезневому, Книжківцям, Ружичній, частково Заріччю і Південно-

Західному мікрорайону, більшій частині території на південь від залізниці властивий 

схиловий МГК з малоповерховою забудовою та локальними підрізами природної поверхні. 

Схиловий МГК з багатоповерховою забудовою на штучних терасах зустрічається на лівому 

березі Південного Бугу та у Південно-Західному мікрорайоні по Львівському шосе. 

 

Рис.2. Поєднання домінуючих МГК у м.Хмельницькому  

(див. пояснення у тексті). 

 

Для міста властиві певні поєднання домінуючих МГК, які утворюють такі типи (рис.2): 

1) з переважанням  заплавного МГК зі штучними водоймами без заходів вертикального 

планування, меншим поширенням заплавного МГК зі штучними водоймами у виїмках і 

заплавного МГК без забудови, з суцільним підсипанням території чи насипами (стави на 

Південномі Бузі, Самці, Плоскій та їхніх притоках); 2) з переважанням заплавного МГК без 

забудови і суттєвих заходів вертикального планування (решта заплав рік); 3) поєднання 

терасного МГК зі змішаною забудовою, без суттєвих заходів вертикального планування; 



терасно-западинного МГК зі змішаною забудовою, з суцільним підсипанням території; 

терасного МГК зі змішаною забудовою, з засипанням окремих від’ємних форм рельєфу; 

терасного МГК зі штучним покриттям і без суттєвих заходів вертикального планування; 

(перша надзаплавна тераса Південного Бугу); 4) з переважанням терасного МГК зі змішаною 

забудовою, з локальними підрізами території (друга надзаплавна тераса Південного Бугу); 5) 

з переважаням схилового МГК без забудови і заходів вертикального планування; схилового 

МГК з малоповерховою забудовою, з локальними підрізами (південна частина міста, 

Лезневе, Дубове, частково Гречани); 6) поєднання схилового МГК з середньоповерховою 

забудовою, з локальними підрізами; схилового МГК з середньоповерховою забудовою, зі 

штучними терасами; схилового МГК з багатоповерховою забудовою, з локальними 

підрізами; схилового МГК зі змішаною забудовою, з локальними підрізами (Південно-

Західний і Північний мікрорайони, Заріччя, частково Ракове); 7) поєднання схилового МГК 

без забудови і заходів вертикального планування; вододільного без забудови і заходів 

вертикального планування (північна і південна окраїни без забудови). 
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OKSANA KOLTUN. The interplay between the natural topography and building of the 

Khmelnyts’kyi-city. The relief situation and planning structure of the Khmelnyts’kyi-city are 

considered in the article. The definition of the constructional-geomorphological complexes and their 

characteristic are given. 


