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Історія мікрорайону Озерна
Озерна – багатоповерховий житловий масив на північній околиці міста. Це
найновіший мікрорайон міста. В 1977р.
був розроблений проект забудови північного мікрорайону, перші будинки якого
почали здавати наприкінці 1980- х рр. На
сьогодні вже забудовані Озерна-1 та Озерна-4. Генпланом розвитку міста передбачена подальша забудова мікрорайону на
ділянці з правого боку вулиці Панаса Мирного між вулицями Озерною, Лісогринівецькою та Старокостянтинівським шосе.
Тут на 45 га розташуються Озерна-2 та Озерна-3 з розвиненою інфраструктурою.

Житловий комплекс «Кедр» по вулиці Лісогринівецькій
Мікрорайон отримав назву від місця розташування вище ставків (озер)
однієї з безіменних приток Південного Бугу.
Під час формування та інтенсивної забудови мікрорайону наприкінці 80-х
років були прокладені основні вулиці.
Вулиця Панаса Мирного у масиві багатоповерхової забудови мікрорайону Озерна. Виникла у 1988 році. Названа на честь відомого українського письменника.
Мирний Панас (справжнє прізвище Рудченко Панас Якович)(1849-1920) – український письменник. Автор творів "Пропаща сила, або Хіба ревуть воли як ясла повні?" (написав разом із своїм братом І. Рудченком), "Повія", "Лимерівна", "У черницях" та ін.
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Вулиця Максима Залізняка у масиві багатоповерхової забудови мікрорайону Озерна. Виникла у 1990 році.
Залізняк Максим (1740 – рік смерті невідомий) – один із керівників народного
повстання – Коліївщини 1768 р. Запорізький козак, соратник Івана Ґонти. Очолив загін гайдамаків і виступив проти польської шляхти, був по-зрадницьки схоплений царськими військами і відправлений на довічну каторгу в Сибір.

Вулиця Кармалюка у масиві багатоповерхової забудови мікрорайону
Озерна. Виникла у 1990 році.
Кармалюк (Кармелюк) Устим Якимович (1787-1835) – український народний
герой, керівник боротьби селян Поділля проти кріпацтва в першій половині XIX ст.
Народився на Поділлі (с. Головчинці, нині с. Кармалюкове на Вінничині).
У 1814 р. очолив селянський рух, який охопив значну частину Літинського, Летичівського і Проскурівського повітів, згодом перекинувся на сусідні повіти Поділля
та частину Бессарабії. Кармалюка 5 разів заарештовували, допитували, катували, відправляли у в'язниці та у заслання, але він кожного разу повертався на Поділля та продовжував очолювати повстанський рух. Загони Кармалюка вчинили понад тисячі нападів на поміщицькі маєтки.
Про народного героя складено багато переказів і пісень, образ Кармалюка відтворили М. Старицький, Марко Вовчок, С. Васильченко.

Побудовано дитячі садочки №56 та № 28, ЖЕК №7 та ЖЕД №3. В 1984
році було відкрито середнє професійно-технічне училище № 9 (нині професійний ліцей сфери послуг), що розташований за адресою вул. Панаса Мирного, 5.
У травні 1990 р. було відкрито 27-е відділення поштового зв’язку (начальник – Слободян Г.П.)
У 1990 році побудовано
ЗОШ №28.
Директорами школи в різні
роки були Лернер С.М., Красицький П.В., Щур О.П..
З лютого 2003 року директором школи стала Мельник Г.Л.
(депутат декількох скликань міської і обласної рад).
В школі навчається 1200 дітей.
У 1995 році по вул. Кармелюка 8/1
було побудовано Дитячу музичну школу
№3 загальною площею 658,3 м2.
Першим директором ДМШ №3
був Гаврецький Іван Григорович.
З липня 1996 року по листопад
1997 року обов’язки директора виконував Маслюк Віталій Григорович.
З 1998 року і по теперішній час
школу очолює Богуцький Володимир
Олексійович. На 01.01.2010 року у школі
навчається 360 учнів.
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У 1993 року був створений
обласний Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої
підготовки в галузі науки, що
розташовується за адресою вул.
Озерна, 14.
Першим директором ліцею
стала Жолобок Н. В. З 1999 року
директором ліцею стала Павлишина В.М. На 2010-2011 навчальний
рік в ліцеї навчаються 429 ліцеїстів
10-11 класів.
У 1996 році по вулиці Кармалюка, 8 було відкрито бібліотекуфілію №8 Хмельницької міської
централізованої бібліотечної системи, загальною площею 265,3 м2.
Завідуючою
бібліотекоюфілією з часу відкриття і по теперішній час є Дуда Л. С.
Бібліотека обслуговує 2100
читачів.
У 2000 р. у мікрорайоні відкрито першу в місті амбулаторію сімейної медицини. Вона розташувалась за адресою вул. Залізняка, 14. До 2005 року завідуючою медичного закладу була депутат міської ради кількох скликань Романовська Н.Г. З вересня 2006 р. амбулаторію очолює Сідельникова Т.В.
У 1995 р. було відкрито тролейбусну лінію в мікрорайон Озерна. В кінці
90-х років, з метою покращення обслуговування пасажирів мікрорайону, було
продовжено тролейбусні маршрути 2, 2-А, 3, 6, 11, 11-А, 12. Тепер ще і 8-А, 10.
У 2004 році було відкрито торговельний центр «Дана», поліклініку сімейної медицини. Для покращення здоров’я мешканців мікрорайону Озерна та культурного дозвілля молоді недавно відкрився новий фітнес-центр.
В мікрорайоні Озерна м. Хмельницького була введена в дію в березні
1995 року квазіелектронна АТС типу "Квант" монтованою ємністю 1000 телефонних номерів.
Невдовзі в мікрорайоні з’явиться нова пожежна частина, яка буде обслуговувати північну частину обласного центру.
У мікрорайоні проживає багато відомих людей. Серед них депутат Верховної Ради кількох скликань Лукашук О.Г.
Значний внесок у розвиток Озерної внесли депутати попередніх скликань
обласної та міської рад директор НВО №28 Мельник Г.Л., Аніськов С.М., Волов О.В. Їх добрі справи продовжують депутати останнього скликання від мікрорайону Романовська Н.Г.,Тарчевський А.С., Перейма П.В.
4

Своїми здобутками уславили рідний мікрорайон й інші відомі люди. Зокрема:
Іов Іван Павлович – письменник, публіцист, громадський діяч, член
Спілки письменників України та Спілки журналістів України лауреат обласної
літературної премії ім. В.Булаєнка. Автор поетичних збірок «Стяг золотої гілки» (1983), «Світло рідної хати» (1989), «Книга перша» (1992), «Рукопис»
(1995), «Чернетка» (1996), «Періодична система слів» (1997) та ін.
Мельничук Микола Миколайович – поет, прозаїк, публіцист, позаштатний кореспондент газети «Проскурів».
Суходоля Анатолій Іванович – заслужений лікар України головний хірург Хмельницької області, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії факультету післядипломної освіти Вінницького національного університету ім. М. Пирогова.
Пустовий Іван Тимофійович – композитор, музикант, лауреат премії
ім.Б.Хмельницького.
Войчишин Петро Іванович – письменник, драматург, член міської спілки письменників.
Шмурікова Ніна Миколаївна – член Національної Спілки Письменників України, голова Хмельницького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка, лауреат обласної Шевченківської премії,
заслужений працівник освіти.
Є у мікрорайоні і один довгожитель. Це Гриб Іван Іванович, що проживає за адресою вул. Залізняка. 16 січня 2011 р. він відсвяткував 103 роки з дня
народження.
Мікрорайон росте і розвивається. Покращується його інфраструктура.
Вулиці прикрашаються новими будинками і спорудами.

Якщо ви бажаєте глибше познайомитися з історією
мікрорайону завітайте на сайти:
1. uk.wikipedia.org/ – Хмельницький – Вікіпедія
2. http://uk.wikipedia.org/ – Хмельницький тролейбус – Вікіпедія.
3. zistoriikhmelnuchchunu.wordpress.com/ – Найдавніші часи « З історії Хмельниччини. Нариси з історії Хмельниччини . 2 тис. до н. е. та скіфського часу 7-3 ст. до. н. е., у мікрорайоні Озерна — багатошарове поселення ...
4. http://mitel-ua.com - Історія компанії. ... "Квант" монтованою ємністю 1000
телефонних номерів в мікрорайоні Озерна м. Хмельницького, яка була введена в дію в березні 1995 року.
5. budal.com.ua/node/ – Розпочато будівництво житлового будинку в мікрорайоні Озерна .
6. kpl.km.ua/ – Хмельницький Професійний Ліцей Сфери Послуг» : Наш Ліцей. Історія створення, розвитку та діяльності Хмельницького професійного
ліцею сфери послуг, яке розташувалось в районі нового мікрорайону Озерна.
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НОВОБУДОВИ МІКРОРАЙОНУ
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Адреса бібліотеки:
м.Хмельницький
вул. Кармелюка, 8
Тел. (0382)776816
E-mail: kmcbs.f8@gmail.com

Підготувала: Людмила Дуда
Завідуюча бібліотекою-філією №8
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