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Розглянуто взаємодію міста як соціального об’єкта і рельєфу як природної 

основи його виникнення і розвитку протягом п’ятисот років. Схарактеризовано 

антропогенні зміни рельєфу на різних етапах соціально-економічного розвитку міста 

Хмельницького. 
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Від початку існування будь-якого поселення людина починає змінювати 

рельєф, пристосовуючи його  до  власних  потреб. З часом вплив людської діяльності 

розширюється, посилюється й урізноманітнюється, особливо з перетворенням 

населеного пункту в місто. Це стосується і міста Хмельницького.  

Взаємодію міста як соціального утворення і рельєфу як природної основи для 

його виникнення і розвитку можна розглядати по-різному. Ця взаємодія виявляється 

як вплив рельєфу на розвиток міста та як зворотний вплив – міста на рельєф, що 

можна простежити на різних етапах соціально-економічного розвитку міста. 

Інтенсивність та різноманітність антропогенних змін рельєфу, а також площа 

охопленої ними території залежить від соціально-економічних та історичних умов 

господарювання.  

Перша письмова згадка про Хмельницький, тоді ще Плоскирів, належить до 

1493 р., хоча на північній околиці знайдено рештки поселень трипільської культури 

(Ш-ІУ тис. до н.е.), на південній – черняхівської (П-УП ст.н.е.). За часів Київської 

Русі на цій території розмістилось містечко Глезнів над Богом (тепер його території 

частково відповідає мікрорайон Лезневе), у XVI ст. біля Плоскирова була низка сіл і 

хуторів (Ружична, Гречана, Заріччя), які значно пізніше, через кілька століть, стали 

частинами Хмельницького. 

Унаслідок татарських набігів та епідемії кількість населення міста аж до другої 

половини XIX ст. коливалась від кількох сотень до кількох тисяч жителів, хоча у XIX 

ст. тоді уже Проскурів був одним з центрів ярмаркової торгівлі в Україні, а 1795 р. 

отримав статус повітового центру [3]. Промисловий розвиток міста почався у XIX ст., 

особливо після прокладання 1870 р. залізниці. У 1879 р. Проскурів з 80-х років ХУШ 

ст. отримав офіційний статус міста, а перед першою світовою війною це було третє за 

кількістю  населення  місто  Подільської  губернії.   Тут   працювало   кілька   десятків 
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заводів і фабрик [3]. 

Війни і репресії першої половини XX ст. не сприяли розвиткові міста, яке з 

1939 р. стало центром Кам’янець-Подільської області. Справжнє економічне і 

соціальне зростання розпочалося у 60-х роках. За чотири післявоєнні десятиліття 

Хмельницький мав чи не найвищі темпи економічного зростання серед міст України, 

його підприємства випускали понад 30% промислової продукції усієї Хмельницької 

області.  

Як бачимо, місто пройшло різні етапи розвитку. Для кожного з них характерні 

особливі риси антропогенної трансформації рельєфу. 

На першому етапі (XV – 20-ті роки XIX ст.) площа міста збільшилась з 10-12 

га острівного укріплення до 86 га за планом 1800 р. [5]. Забудова була 

одноповерхова, без чітких вулиць, значні площі припадали на городи. Окрім різних 

будівель, були й інші антропогенні форми рельєфу, серед яких переважали насипні 

(оборонні вали, споруджена наприкінці XVIII ст. гребля на Південному Бузі). 

Нанорельєф на деяких ділянках міста перетворений землеробством. Загалом на цьому 

етапі деяких змін зазнали частини заплави і першої надзаплавної тераси Південного 

Бугу. Межі міста на цьому та іншому етапах відображені на рисунку. 

Другий етап (20-ті роки XIX – початок ХХ ст.) охоплює період промислового 

розвитку Проскурова. У XIX ст. створено три плани розбудови, і з початку 30-х років 

XIX ст. місто за планом розширювалося на південь, а після прокладання залізниці – 

переважно на схід [6], тобто далі освоювали першу надзаплавну терасу Південного 

Бугу і почали освоювати другу, а також вододільне плато і долину ріки Самець. 

Площа міста значно розширилася, збільшилась кількість кам’яних будівель, з’явились 

штучні покриття на головних вулицях. Антропогенний рельєф урізноманітнився 

від’ємними формами (кар’єри, залізничні виїмки), додалось і додатних форм 

(залізничні насипи, нові греблі). Якщо перший ставок на Бузі спорудили ще у ХVIII 

ст., а можливо й раніше, то у другій половині XIX ст. створили вже два стави і на 

Самці – Дубовий і Раковий. 

Під час третього етапу (перша половина ХХ ст.) розвиток міста дещо 

припинився. Площа Проскурова у 40-х роках мало відрізнялась від площі наприкінці 

ХІХ століття. Збільшився вплив на водні ресурси, який виявився не тільки через 

експлуатацію підземних вод, а й через осушення частин заплав рік Південного Бугу і 

Плоскої та, відповідно, створення комплексу меліоративних форм рельєфу, до яких 

додались ще торфорозробки. 

Зокрема, після затвердження у 1938 році проекту для боротьби з малярією в 

місті до 1.1.1941 р. було прорито 7 км магістрального каналу для рік Плоскої і 

Південного Бугу, частково засипано староріччя і вирито частину стрілок [4]. До 

середини 50-х років довжина спрямленої ділянки русла Бугу становила вже 15 км. 

Споруджено також систему паралельних каналів, спрямлено і поглиблено русло 

Плоскої і Самця. З’явились ставки у Книжківцях, Лезневому – тоді ще селах 

Проскурівського району. Тобто для цього етапу вже характерне втручання у 

флювіальні процеси та процеси заболочення. 

На четвертому етапі (друга половина ХХ ст.) стрімке економічне і соціальне 

зростання Хмельницького зумовило інтенсивні зміни довкілля, у тому числі рельєфу. 

Площа міста збільшилась у 90-х роках майже до 9 тис. га, з них понад 40% 

забудовано.  Головна  зона  розширення – лівий  берег  Південного Бугу  і  райони  на 



4                                                                                                                               О.Колтун 

 

північ від вододілу між Південним Бугом і його безіменною лівою притокою. 

Далі змінювалася гідрографічна мережа: спрямлено і зарегульовано ставами 

найбільші ріки, укріплено їхні береги, споруджено дамби. Балкові водотоки частково 

взято в труби і засипано (особливо це характерно для балок у Південно-Західному 

мікрорайоні і Дубовому). Довжина постійних водотоків у місті близько 60 км. Є 

понад півтора десятка ставків. Загалом під водою перебуває майже 190 га землі. 

 

 

 

Межі міста Хмельницького
*
. 

 

Глибина ставків 1.5-3.5 м, найбільші з них (площею до 56 га) – на Південному Бузі і 

Самці. Стави мають техноводопостачальне, культурно-побутове призначення, а також 

їх використовують для риборозведення. 

Особливість цього етапу така: під впливом господарської діяльності  

активізувались несприятливі природно-антропогенні процеси (зсуви, підтоплення, 

просідання), які почали завдавати збитків господарству. 

На сучасному етапі збільшилася площа під індивідуальною малоповерховою 

забудовою та інтенсивнішими стали руйнівні процеси і явища вздовж трас водних 

комунікацій. 

                                                 
*
 Для складання картосхеми використано архівні матеріали Хмельницького обласного 

краєзнавчого музею [5,6], музею історії міста Хмельницького та відділу архітектури і 

земельних ресурсів Хмельницького міськвиконкому.  
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З огляду на те, що кількісні і якісні характеристики впливу міста на рельєф та, 

відповідно, зворотного впливу змінюються з часом, виділимо низку таких етапів. 

Загалом, періодизація історії великих міст передбачає стадії заснування, зростання, 

розвитку і старіння [1], а з історико-геоморфологічного погляду в історії освоєння 

міських територій виділяють також доміський період [2]. Однак для Хмельницького з 

урахуванням зазначеного вище про зміни рельєфу у різні періоди розвитку міста 

доцільно виділити такі етапи впливу міста на рельєф:  

1) незначного впливу на рельєф (до середини XIX ст.); 

2) активного творення природно-антропогенних та антропогенних 

форм рельєфу (до середини ХХ ст.); 

3) втручання у природні процеси і їхньої антропогенної активізації з 

подальшою зміною природних і створенням нових форм рельєфу (друга 

половина ХХ ст.). 

Щодо зворотного впливу – впливу рельєфу на розвиток міста,– то рельєф для 

міста був позитивним фактором розвитку практично до середини ХХ ст. Навряд чи 

виникло б тут поселення, якби не було у XV ст. на заболоченій спільній заплаві 

Південного Бугу і Плоскої острова, де й спорудили фортецю. Коли до середини ХХ 

ст. всі сприятливі землі терас використали, то рельєф почав перешкоджати 

розширенню Хмельницького, став дещо негативним, гальмівним фактором, бо вже 

неможливо було обійтись без додаткових затрат на вертикальне планування, 

протизсувні заходи, спеціальні фундаменти на ділянках з просілими і 

перезволоженими ґрунтами. Тому це зумовило активну трансформацію не лише форм 

рельєфу, а і рельєфоутворювальних процесів.  

Отже, втручання у природні процеси спричинило неплановані негативні 

наслідки; тому з урахуванням постійно зростаючої площі антропогенно 

трансформованого рельєфу, треба прагнути до його якомога гармонійнішого 

співіснування з міською інфраструктурою. 

 

_____________________ 
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The interaction between the city as a social object and the relief as a natural basis for 

its rise and development during 500 years is considered. The character of the anthropogenic 

relief changes on the different stages of the socio-economic development of the 

Khmelnyts’kyi city is given. 

Key words: anthropogenic relief changes, anthropogenic topography forms. 
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