
ПРО ХМЕЛЬНИЦЬКУ ОБЛАСТЬ

ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ



Хмельницька область —

найстаріша область Західної 

України, утворена 1937 р.

Хмельниччина розташована на 

стику двох історико-географічних 

регіонів — Правобережжя і 

Західної України. Межує на 

північному заході з Рівненською, 

на північному сході 

з Житомирською, на сході 

з Вінницькою, на півдні 

з Чернівецькою, на заході 

з Тернопільською областями.



Центр області —

місто Хмельницький.

До складу Хмельницької

області входить 

3 райони: Кам’янець-

Подільський, 

Хмельницький та 

Шепетівський.



Важливе місце серед галузей промисловості 

займає машинобудування та металообробка. 

Підприємства цієї галузі випускають верстати, 

ковальсько-пресові машини, трансформатори, 

сільськогосподарські машини для рослинництва 

тощо. Найбільші підприємства області — ПАТ 

«Укрелектроапарат», «Пригма-Прес». 

Хмельницька область — один з 

найважливіших в Україні регіонів 

цукроваріння, де діють 16 цукрових 

заводів. 

Найбільші цукрові заводи розташовані у 

Хмельницькому, Шепетівці, Кам'янець-

Подільському.

Промисловість



Легка промисловість області розвивається на основі 

переробки місцевої сировини (шкіра) і сировини, що 

завозиться (вовна, бавовна, текстиль, шкіра). Серед 

найбільших підприємств області Хмельницькі ВАТ 

«Взутекс», ВАТ «Шкіргалантерея», ЗАТ 

«Хмельницьклегпром»

Лісова і деревообробна промисловість випускає 

меблі, тару, будівельні матеріали, папір, картон. 

Найбільші меблеві фабрики знаходяться в 

Хмельницькому, Ізяславі, Летичеві. Великим 

попитом користується продукція акціонерних 

товариств «Славутсько-Полянська паперова 

фабрика» та «Понінківський картонно-паперовий 

комбінат».



Велике значення для розвитку економіки області має електроенергетика: в м. Нетішин з 

1987 року діє Хмельницька АЕС



Хмельницький

Обласним центром Хмельницької області є місто 

Хмельницький, який веде свій родовід від 

невеличкого поселення Плоскирів або Плоскирівці. 

Назва міста походить від назви річки Плоскої, в місці 

впадіння якої до Південного Бугу виникло 

стародавнє поселення.

Хмельницький притягує неймовірною атмосферою 

творчості, можливостями відпочинку, гарного 

дозвілля та гостинністю його мешканців. Місто є 

одним із найохайніших та найзеленіших обласних 

центрів України, що розкинувся по обидва боки річки 

Південний Буг. Хмельницький динамічно 

розвивається і є сучасною візитівкою краю.



Пам’ятники видатному українському гетьману Богдану Хмельницькому, ім’я

якого місто носить багато десятиліть.

Пам’ятник Богдану 

Хмельницькому було відкрито 28 

вересня 1993 року в рамках 

святкування 500-річчя із дня 

заснування міста.

Погруддя Б.Хмельницькому на 

території Національної академії 

Прикордонних військ України 

імені Богдана Хмельницького

Монумент Богдану 

Хмельницькому,  біля головного 

корпусу інституту МАУП



Музей Проскурівського Підпілля

Музей Проскурівського підпілля був заснований до 50-ї річниці звільнення Проскурова від фашистських

загарбників. В експозиції музею можна побачити безліч фотографій тих чаів, каски з дірками від пуль, 

стілець з радіопередавачем і багато чого іншого.

Щорічно тут проводяться святкові заходи і зустрічі з ветеранами.



Скіфський Курган

Це археологічний об'єкт, розташований у 

місті Хмельницькому. Розташований він над 

схилом лівого берега річки Південний Буг на 

вододільній частині плато. Скіфський курган у 

Хмельницькому відносять до культури 

племені скитів-орачів. 

Ботанічний сад

Сад Хмельницького університету  є пам'ятником 

природи. Крім того, це об'єкт природно-заповідного 

фонду області та ботанічний сад місцевого значення.

Особливою гордістю стали:

- галявина квітів, створена у вигляді плаваючих кіл;

- Японський кам'яний сад.



Хмельницький академічний обласний театр ляльок

Театр засновано у 1970 році, розташований у самому серці

міста Хмельницького. У репертуарі вистави за народними

казками — «Котигорошко», «Пан Коцький», «Казка про 

Омелька», «Івасик-Телесик», «Соломяний бичок» і багато

інших.



Кам'янець-Подільський — визначний

культурний осередок області та країни; тут 

розташовані численні музеї, заклади культури й 

екскурсійні об'єкти, проводяться різноманітні

культурні й фестивальні заходи, у тому числі і 

Фестиваль повітряних куль.

Кам'янець-Подільський



Блакитні озера Нетішина

Нетішинське водосховищеХмельницька АЕС у м. Нетішин

Нетішин

Неті́шин — місто у Шепетівському 

районі Хмельницької області. Воно лежить над 

річкою Горинь, на межі

Хмельницької та Рівненської областей. 

Тут працює Хмельницька АЕС.



Славута
У вінку соснових лісів, потопаючи у зелені і 

квітах, розкинулось на невисоких піщаних 

пагорбах місто з такою гарною назвою –

Славута.

Окрасою Славути слугує спокійна річка Утка, 

яка протікає через усе місто, розливаючись 

ставками, і на його околиці впадає в обійми 

повноводної Горині.

У місті є багато промислових об’єктів, такі як: 

ТОВ «Аква-Родос» – провідний виробник в 

галузі меблевої індустрії в Україні.

ТОВ «Сансервіс» спеціалізується на 

виробництві меблів для ванних кімнат.

ПрАТ «Славутський хлібозавод» випускає 

65 видів хлібобулочних виробів, 60 видів 

кондитерських виробів, 8 найменувань 

макаронних виробів.



Старокостянтинів
Мальовниче місто, яке має багату історію 

і надзвичайно гарні архітектурні пам’ятки. 

Однією з них є Замок князів Острозьких

Замок збудовано на мисоподібній ділянці 

при злитті річок Случі й Ікопоті, що за 

формою подібна до видовженого 

трикутника, дві сторони якого омивалися 

водою, а третя межувала з містом. Від 

міста замок мав посилений оборонний 

кордон, що складався з рову з водою, 

земляного валу з кам'яним муром . Нині, 

мур, що оточував замок по всьому 

периметру, частково зберігся лише із 

західної сторони. За описами, замок мав 

п'ять веж. До наших днів частково вціліли 

лише дві. 



Старокостянтинівський млин

Історичний водяний млин у місті Старокостянтинів на Хмельниччині, збудований у 

1905 р. Вважається однією з найяскравіших пам'яток індустріальної архітектури 

епохи модерну в Україні.



Шепетівка
Місто розташоване на річках Гуска і Косецька. У Шепетівці нараховується 14 пам'яток 

архітектури, серед яких краєзнавчий музей та Музей пропаганди, а також 25 пам'яток історії, 

дві з яких пов'язані з життям М. Островського.



Територією області протікає понад 3 

тисячі річок і потічків. Найбільші 

річки — Дністер, Південний 

Буг, Горинь, Случ, Збруч, Смотрич, Хо

мора. Область має 60 водосховищ. 

Найбільші водосховища —

Дністровське та Щедрівське на 

Південному Бузі.



Водяна мережа в Хмельницькій області дуже густа, налічує більше 10 дивовижних

водоспадів. Один з найкрасивіших - Водоспад «Бурбун». Він розташований на невеликій

відстані від села Лисець Хмельницької області. Він знаходиться в каньйоні мальовничої річки

Бобравка і впадає в невелике лісове озеро.Туристи кажуть, що в Україні сховалася Шрі-

Ланка,  місце, яке на мапі країни не поступається швейцарським краєвидам та де можна

побачити екзотичних тварин, не виїжджаючи за кордон. 



Хмельниччина дуже рiзноманiтна за видовим складом 

рослин i тварин.

Сосновi бори разом з мiшаними формують найбiльшi лiсовi

масиви із берези, дуба та ялини. 

Трав'яна рослиннiсть - костриця, бiловус стиснутий, 

келерiя звичайна, котячi лапки, нечуйвiтер волохатенький, 

мохи.

Реліктові - медунка м'яка, осока бiла, хвощ великий, чина 

ряба, синяк червоний, та iн. Ендемiчнi види: шиверекiя

подiльська, берекка, чебрець подiльський, рокитник

подiльський, та iн. 

Багато рослин на Хмельниччинi знаходяться на межi

знищення i тому занесенi до «Червоної книги України». 

Серед них - мигдаль степовий, молодило руське, тощо.

Рослинний та тваринний світ



Тваринний свiт Хмельницької областi представлений лiсовими i степовими видами. Лісові мешканці - вовки, 

лисицi, козулi, лосi, кабани, лiсовi куницi, багато видiв птахiв.

До ендемiчних видiв тварин вiдносяться кутора мала, подiльський крiт, плямистий ховрах, малий пiдковонiс 

та iн. Занесенi до «Червоної книги України»:  тхiр степовий, кутора мала, пiдковонiс малий, вечiрниця мала, 

вечiрниця велетенська, полоз лiсовий, гадюка степова схiдна та iнші.



Люди, які прославили  Хмельниччину

Василь Зеньківський –

український філософ,

психолог, публіцист, церковний і

державний діяч.

Місевич Костянтин-

бандурист, 

засновник кобзарської

школи XX ст.

Святослав Федоров — лікар-

офтальмолог, академік, засновник

науково-технічного комплексу

«Мікрохірургія ока»



Леся Нікітюк

Українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. 



Отже, Хмельницька область багата на середньовічні пам'ятки оборонної та церковної

архітектури — замки, фортифіковані церкви, костели і палаци. На території Хмельницької області

розташовано безліч пам’яток археології, історії, архітектури та містобудування. Краса природи

Хмельниччини вражає своєю різноманітністю.


