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Нащадки "мазурів"
Колишнє село, нині – мікрорайон на західній околиці міста. Село Гречани
засноване на початку XVIII століття. Сталося це після того, як у 1699 pоці турки
залишили Поділля, і Плоскирів та навколишні землі повернулися у володіння
польських панів Замойських.
Плоскирівське
староство
виявилося
повністю
спустошеним, у зв’язку з чим Замойські переселили сюди
селян із польської Мазовії і мазурського Поозер’я. Так у
Плоскирові та навколишніх селах з’явились "мазури",
нащадки яких нині й складають основу католицького
населення Хмельницького. Значна частина польських
переселенців одержала землю на захід від Плоскирова, на
колишніх гречаних ланах, від чого їхнє поселення отримало
назву Гречана. В XIX ст. село належало поміщикові Сергію
Нахімову, родичу відомого адмірала. Були тут млин,
ґуральня на два котли та корчма. Населення за переписом
1897 року складало 2182 мешканця. Отож, чимось
особливим від інших сіл Гречани не відрізнялись.

Гречани – передусім залізниця і депо
Докорінно життя села змінилося з 1913 році, коли
Товариство Подільської залізниці збудувало тут
паровозне депо (нині – локомотивне депо Гречани) та
залізничні майстерні. А після відкриття у 1913-1914
pоках на Подільській залізниці руху потягів від
Проскурова до Шепетівки та Кам’янця-Подільського,
саме станція Гречани стала залізничним вузлом. Тому не
дивно, що під час військових дій Гречани іноді
відігравали у стратегічному плані більшу роль, ніж
Проскурів. Так, навіть перший в історії міста наліт
ворожої авіації, що стався під час Першої світової у
1915 році, був спрямований не стільки на Проскурів, скільки на Гречани.
Німецький літак, подолавши лінію фронту, скинув дві бомби на станцію, але
добре, що не влучив. Під час Великої Вітчизняної війни Гречани були під
"особливою" увагою окупантів. Проте, це не завадило залізничникам вже у 1941
році створити підпільну антифашистську групу, яка виводила з ладу техніку,
зривала рух потягів, проводила інші диверсії. Імена Л.Пірковського, X.Саварчука,
В.Ручковської та інших гречанських підпільників навічно вписані в героїчну
історію опору. Запеклі бої розгорнулися за Гречани під час визволення у березні
1944 року, коли на станцію вели наступ частини 127-ї стрілецької дивізії
полковника Говорова.

У складі міста
В 1946 році приміське село Гречани було приєднане до міста Проскурів. На
сьогодні у Гречанському мікрорайоні можна виділити Ближні Гречани – від
Центрального парку культури та відпочинку, вздовж Південного Бугу й залізниці,

до естакади вул. Західної Окружної; та Дальні Гречани – від естакади до західної
околиці міста. Одна з головних магістралей Гречанського мікрорайону – вулиця
Курчатова. Сформувалася вулиця в середині 1960 років після розбудови кількох
підприємств, а назву отримала на чест фізика-ядерника, академіка Ігоря
Курчатова (1902-1960 рр.). Саме на вулиці Курчатова розташовані фірма
"Насолода", Храм Казанської ікони Божої Матері (2002 р.), завод
"Термопластавтомат", нафтобаза, спортивно-культурний центр "Плоскирів"
(головний осередок культури і дозвілля Дальніх Гречан, створений на базі
кінотеатру "Восток" та стадіону "Локомотив"), залізнична станція Гречани та
Хмельницька маслосирбаза.

Гречанський костьол
Розповідаючи про історію Гречан, неможливо оминути костьол Святої
Анни. Ще з давніх часів головний католицький храм Проскурова – костьол Святої
Анни – височів приблизно на місці нинішньої школи №1 (поблизу входу в
Центральний парк). Але в 1936 році храм закрили й почали руйнувати, а в 1938
році те, що залишилося, висадили у повітря вибухівкою. У розпорядженні
польської громади залишилася лише капличка, яка була влаштована в 1925 році
на римо-католицькому цвинтарі села Гречани. Згодом на її місці й побудували
костьол, якому знову надали ім’я Святої Анни і який до 1990-х pроків був єдиним
католицьким храмом міста.
Дальні Гречани (зліва) і Ближні Гречани (cправа) – сучасна супутникова зйомка.
По вертикалі знімок перетинає Західна Окружна вулиця.

На території с. Гречани, в більшості випадків, проживали поляки. Люди
розвивали свою культуру, мали польську школу.
Ще в 1928 році у с. Гречани повністю за кошти місцевої польської громади
був зведений Народний дім. Ця назва на польській мові “Dom Ludowy” до цієї
пори прикрашає фронтон будівлі по вулиці Вокзальна, 59. З кожного подвір’я
збирали по 5 крб. на будівництво (на той час за 5 крб. можна було купити корову).
На жаль, культурно-просвітницька діяльність Народного дому припинилась
у 1936 році у зв’язку із сталінськими репресіями, коли на підставі Постанови
Політбюро ЦК КП(б)У "Про переселення 1500 польських родин з прикордонних
округів Вінницької області" від 16 жовтня 1935 року більшість польських родин
було примусово депортовано до Сибіру та Казахстану.
Приміщення Народного дому стало власністю державною, а пізніше
передано у власність Проскурівському міськкомунгоспу. 7 серпня 1950 року на
підставі рішення виконкому Проскурівської міськради 15% домоволодіння
перейшло у власність Гречанського сільського споживчого товариства.
У 1970-х роках першим поверхом користувалися Хмельницьке міське
об’єднання "Продтовари" і "Промтовари", другий поверх використовувався як
складське приміщення для схову спортінвентаря місцевої школи.
У 1986 році виконком Хмельницької міської ради (голова виконкому Бухал
Іван Васильович) 16 січня приймає рішення, а 20 лютого – доповнення до нього
щодо передачі будівлі загальною площею 555 м2 балансовою вартістю 24143 крб.
на баланс Хмельницького відділення торгово-промислової палати. Останню
зобов’язано:
– укласти договори оренди з об’єднанням "Продтовари" та об’єднанням
"Промтовари" із стягненням на свою користь орендної плати, податку на землю,
комунальних платежів;
– до кінця року виготовити проектно-кошторисну документацію;
– провести капітальний ремонт прийнятої на баланс будівлі.
Після розвалу СРСР та набуття Україною незалежності польською
громадою міста приймається рішення повернути свою власність – Народний Дім ,
або принаймні добитися безкоштовного користування ним.
Мікрорайон Гречани територіально є досить великим, до його складу
входить 24 вулиці, 13 провулків та чотири проїзди.
В січні 2011 року офіційно запрацював комітет місцевого самоврядування,
який очолює Людмила Казимірівна Білецька. За сприяння міського голови
Мельника Сергія Івановича було проведено ремонт у парку, де є тепер місця для
відпочинку, дитячі майданчики. Мер міста допоміг встановити спортивні
тренажери на стадіоні. Міська влада допомагає в усьому нашому мікрорайону,
зокрема ремонтом доріг.

Вулиці мікрорайону Гречани
Будівельників вулиця
Розташована в масиві приватної та малоквартирної забудови вздовж річки Плоскої, на
межі з районом Ближніх Гречан. Пролягає від вул. Проскурівського підпілля до кінця забудови
(до берегів річки Плоскої). Виникла у 1958-1959 роках під час забудови нового житлового
масиву на колишній болотяній місцевості річкової долини Плоскої. Назву отримала тому, що
серед перших жителів та забудовників переважали родини працівників будівельних установ.

Весняна вулиця
Розташована в масиві індивідуальної забудови в мікрорайоні Гречани. Виникла в 1989
році, названа за побажанням забудовників.

Весняний провулок
Розташований у масиві індивідуальної забудови в мікрорайоні Гречани. Виник у 1989
році як відгалуження від вул. Весняної до вул. 1-ої Садибної.

Вишнева вулиця
Розташована в мікрорайоні Ближні Гречани, протягнулася від річки Плоскої (поблизу
місця перетину її залізницею) до Західної Окружної вул., має переважно приватну забудову
(окрім останніх кварталів). Вулиця сформувалася та отримала свою назву ще за часів існування
приміського села Гречани, яке в 1946 р. було приєднано до Проскурова.

Вокзальна вулиця
Вулиця сформувалася та отримала свою назву ще за часів існування приміського села
Гречани, яке в 1946 році було приєднано до Проскурова. Пролягає від вул. Проскурівського
підпілля через приватну забудову Ближніх Гречан до кварталів промислової забудови
залізничної станції Гречани. До 2000 року вул. Вокзальна продовжувалася також з іншого боку
залізниці до вокзалу станції Гречани (звідси й отримала назву). Але у 2000 році привокзальна
частина вулиці була перейменована на честь Б.С. Олійника (див. вул. Олійника).
Вокзальна, 16. 15.08.1990 р. – юридичне створення загальноосвітньої школи №29.
Перший директор школи – Химич Віктор Анатолійович. Теперішній директор – Стремецький
Станіслав Францович. Народився у 1963 році в с. Осташки Хмельницької обл. Вчительметодист, переможець Хмельницького обласного конкурсу "Вчитель року – 2006". В 2010 році
здобув перемогу у конкурсі "Людина року "у номінації "За виховання національної еліти".
21.06.1992 р. – перший випуск школи – 24 учні.
1994 р. – перша "Золота" медаль в історії школи – Цвігун Олена Миколаївна.
1995 р. – перший переможець IV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики –
Пахунов Олексій Анатолійович
10.05.2001 р. – рішенням 20-ої сесії Хмельницької міської ради №8 школа отримала
статус спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №29 з поглибленим вивченням
окремих предметів і курсів (інформатика)
12.11.2003 р. – реорганізація школи в спеціалізовану загальноосвітню школу I-III
ступенів №29 міста Хмельницького

Вокзальний провулок
Розташований у масиві приватної забудови мікрорайону Ближні Гречани. Виник як
відгалуження від вул. Вокзальна – до вул. Вишневої.

Волочиська вулиця
Розташована у мікрорайоні Гречани. Пролягає вздовж залізниці Волочиського напрямку
(звідси й назва вулиці), від Західної Окружної вул. до західної околиці міста при виїзді на
Чорний Острів. Вулиця сформувалася та отримала назву ще за часів існування приміського села
Гречани, яке в 1946 році приєднано до Проскурова.
Волочиськ – місто, райцентр Хмельницької області. Розташований на річці Збруч за 60
км на захід від Хмельницького. Населення 25 тис. Вперше згадується в 1463 році Підприємства:
машинобудівний завод, швейна фабрика, цукрозавод, завод харчових концентратів та інші.

Волочиський провулок
Розташований на західній околиці мікрорайону Гречани. Пролягає серед приватної
забудови від проїзду Волочиського паралельно вул. Волочиської.

Волочиський проїзд
Розташований у мікрорайоні Гречани. Виник серед приватної забудови як проїзд, що
з’єднує вул. Залізничну та вул. Волочиську.

Городній провулок
Розташований у мікрорайоні Дальні Гречани. Пролягає від вул. Курчатова до вул.
Північної. Назва пояснюється місцерозташуванням провулку на колишніх гречанських городах.

Городня вулиця
Вулиця сформувалася та отримала назву ще за часів існування приміського села
Гречани, яке в 1946 році було приєднано до Проскурова. Нині пролягає від Центрального парку
культури та відпочинку до вул. Чкалова (мікрорайон Ближні Гречани), має переважно приватну
забудову. Назва пояснюється місцерозташуванням вулиці на колишніх гречанських городах.

Гречанський провулок
Розташований у масиві приватної забудови поблизу Центрального парку культури та
відпочинку та річки Плоскої, в районі, що колись носив назву Старе Місто (або Старий Базар).
Виник у XIX столітті, отримавши свою назву від місцерозташування на околиці Проскурова,
поблизу заплави річки Плоскої, за якою розташовувалося село Гречани.

Дальній провулок
Розташований у мікрорайоні Дальні Гречани. Пролягає серед масиву приватної забудови
від вул. Північної. Назва пояснюється "дальнім" від центру місцерозташуванням провулку.

Декабристів вулиця
Вулиця сформувалася та отримала свою назву ще за часів існування приміського села
Гречани, яке в 1946 році було приєднано до Проскурова. Пролягає в масиві приватної забудови
Ближніх Гречан від вул. Вишневої до вул. Вокзальної.
Декабристи – учасники таємних організацій в Росії та Україні, які підняли в грудні (рос.
– декабрь) 1825 року повстання проти самовладця та кріпацтва. Після повстання
декабристський рух був розгромлений, 579 членів організації були притягнуті до суду, 121 –
заслані на каторгу, 5 – повішані. Серед активних декабристі в був уродженець с. Ружична (нині
– мікрорайон обласного центру) Павло Дунцов-Вигодовський.

Деповська вулиця
Розташована в мікрорайоні Дальні Гречани. Вулиця сформувалася в районі Гречанської
залізничної станції і депо та отримала назву ще за часів існування приміського села Гречани,
яке в 1946 році приєднано до Проскурова.

Дубініна вулиця
Розташована в мікрорайоні Гречани. Заснована в 1966 році у колишньому залізничному
містечку "Бараки".
Дубінін Онисим Антонович (1886-1937 рр.) – робітник-залізничник, машиніст
Гречанського паровозного депо. Восени 1917 року обраний членом виконавчого комітету
Проскурівської Ради робітничих, селянських і солдатських депутатів, був одним з організаторів
Гречанського загону Червоної гвардії. Наприкінці 1917 року став членом військовореволюційного комітету 7-ї армії, комісаром залізниці в районі дій 7-ї армії, обирався членом
виконкому Проскурівської ради солдатських, робітничих і селянських депутатів. В 1920-х 1930-х роках – на керівній роботі в Міністерстві шляхів сполучення як начальник ряду
залізниць. Остання його посада – начальник Грузинської залізниці. В 1937 році був
заарештований та репресований. Реабілітований посмертно.

Дубініна проїзд
Розташований у мікрорайоні Гречани. Заснований в 1966 році у колишньому
залізничному містечку "Бараки".

Ентузіастів 1-й провулок
Розташований у масиві індивідуальної забудови мікрорайону Гречани. Виник в 1989
році, названий за побажанням забудовників.

Ентузіастів 2-й провулок
Розташований у масиві індивідуальної забудови мікрорайону Гречани. Виник в 1989
році, названий за побажанням забудовників.

Залізнична вулиця
Розташована в масиві приватної забудови мікрорайону Гречани. Пролягає вздовж вул.
Волочиської та залізниці (звідси й назва вулиці) Волочиського напрямку, від вул. Колгоспної до
західної околиці міста, Вулиця сформувалася та отримала свою назву ще за часів існування
приміського села Гречани, яке в 1946 році було приєднано до Проскурова.

Західна вулиця
Розташована в мікрорайоні Гречани. Заснована в 1966 році у колишньому залізничному
містечку "Бараки". Назву отримала від місцерозташування на західній околиці міста.

Західна Окружна вулиця
Виникла як об’їзна магістраль у західній околиці міста (звідси й назва вулиці), що
з’єднала виїзд на Тернопіль – Львів та просп. Миру (виїзд на Вінницю й Шепетівку). Частково
пролягає через масив індивідуальної забудови поблизу заводу "Катіон" та мікрорайон Гречани.

Зенітна вулиця
Розташована в мікрорайоні Дальні Гречани. Виникла у 1966 році, коли частину вул.
Колгоспної (від вул. Курчатова до залізничного переїзду), що примикає до пров. Зенітного,
перейменували у вул. Зенітну.
1362-й Проскурівський Червонопрапорний ордена Б. Хмельницького зенітноартилерійський полк. Бойова частина періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
Брав участь у боях на Курській дузі, на території України, битві за Київ. У складі 1-ї
гвардійської армії визволяв область. 24-25 березня 1944 року батареї полку разом із частинами
107-го стрілецького корпусу одними з перших вступили до Проскурова. На ознаменування цієї
перемоги полк отримав почесне найменування Проскурівського. В подальших боях полк
визволяв Західну Україну, Закарпаття, Польщу, Чехословаччину.

Зенітний провулок
Розташований у масиві приватної забудови мікрорайону Дальні Гречани. Сформувався
ще за часів існування приміського села Гречани, яке в 1946 році було приєднано до Проскурова.
Забудова багатоповерхова. Назву отримав в 1944 році на честь воїнів-зенітників 1362-го
Проскурівського зенітно-артилерійського полку, який визволяв місто від німецькофашистських окупантів.

Клубний провулок
Розташований у масиві приватної забудови мікрорайону Ближні Гречани. Виник як
відгалуження від вул. Вокзальної до вул. Вишневої. Сформувався ще за часів існування
приміського села Гречани, яке в 1946 році було приєднано до Проскурова. Назву отримав від
розташованого тут колись сільського клубу.

Колгоспна вулиця
Розташована в масиві приватної забудови мікрорайону Гречани. Вулиця сформувалася
та отримала свою назву (від колгоспу, що існував колись в Гречанах) ще за часів існування
приміського села Гречани, яке в 1946 році було приєднано до Проскурова. У 1966 році частину
вул. Колгоспної (від вул. Курчатова до залізничного переїзду), що примикає до пров. Зенітного,
перейменували у вул. Зенітну. Таким чином, нині вулиця пролягає від залізничного переїзду до
південної околиці мікрорайону.

Кооперативна вулиця
Розташований на західній околиці міста у мікрорайоні Дальні Гречани. Пролягає від вул.
Курчатова до вул. Північної. Виникла в 1953 році і назву отримала від побудованої того ж року
тут бази Облспоживспілки.
Кооперативна, 3. Маслосирбаза. В 1944 році у Проскурові було створено базу
"Молтехпостачзбут", для якої в 1951 році у Гречанах ввели в дію маслохолодбазу.
Підприємство оволоділо виробництвом твердих та плавлених сирів, бринзи, масла, а за останнє
десятиріччя – кисломолочних продуктів та продукції з незбираного молока, морозива,
безалкогольних напоїв. Нині Хмельницька маслосирбаза є одним із провідних підприємств
галузі в регіоні.
Керівник – Бесєда Людмила Василівна – голова правління. А в 2010 році у конкурсі
"Людина року" у номінації "За динаміку розвитку" Людмила Бесєда посіла І місце. Не
одноразово обиралася депутатом міської Ради.
Діяльність підприємства: перероблення молока та виробництво сиру.
Продукція: сири плавлені, сири тверді, майонез, морозиво, масло тваринне,
цільномолочні продукти.

Костюшка вулиця
Розташована в масиві індивідуальної забудови в мікрорайоні Гречани. Виникла в 1989
році.
Костюшко Тадеуш (1746-1817 рр.) – народився на Волині. Випускник Варшавської
Лицарської школи, королівський стипендіат у Парижі. В чині генерала брав участь у війні за
незалежність у Північній Америці, після повернення до Польщі служив в армії, відзначився в
боях проти Тарговицької конфедерації (бій під Зеленцями, нині – село Старокостянтинівського
р-ну); емігрував, потім повернувся до Польщі в період визвольного повстання 1794 року. Був
головнокомандуючим національними збройними силами, видав Поланецький універсал, що
обмежував панщину. Після поразки під Мацейовичами потрапив у полон, утримувався в
Петропавлівській фортеці, після звільнення – виїхав до Швейцарії. Герой двох народів –
польського й американського.

Курчатова вулиця
Одна з головних магістралей Гречанського мікрорайону. Бере початок від вул.
Проскурівського підпілля (мікрорайон Ближні Гречани) і пролягає до західної околиці міста
(мікрорайон Дальні Гречани). Сформувалася в середині 1960-х років після розбудови ряду
підприємств (заводу термопластавтоматів, комбінату будматеріалів та ін.), назву отримала на
честь І. Курчатова.
Курчатов Ігор Васильович (1902-1960 рр.) - рос. фізик-ядерник, академік АН СРСР,
тричі Герой Соц. Праці. Під керівництвом І. Курчатова відкрите хаотичне ділення ядер урану
(1940 р.), створений перший у Європі ядерний реактор (1946 р.), перша в СРСР атомна бомба
(1949 р.), перша в світі термоядерна бомба (1953 р.), перша в світі атомна електростанція (1954
р.).
На цій вулиці розташовані філії банків, завод покрівельних матеріалів "Арсенал-центр",
ПП "Едельвейс", яке займається швейним виробництвом та виготовляє трикотажну продукцію.

Тут працюють найкращі в Україні дизайнери, технологи, програмісти, спеціалісти середньої
ланки. Вироби цієї торговельної марки відомі не лише на Хмельниччині, але й за її межами.
Вулиця славиться своїми мистецькими центрами. Це зокрема, дитяча школа мистецтв
"Райдуга2, центр національного виховання учнівської молоді, міська бібліотека-філія №3. На
базі профтехучилища №7 створено центр профтехосвіти торгівлі та харчових технологій. Тут
навчаються майбутні бармени, касири, продавці, повари і кондитери.
Курчатова, 1б

Історична довідка
Центру національного виховання учнівської молоді

Центр національного виховання учнівської молоді створений згідно рішенням
виконкому Хмельницької міської ради №32 від 20 травня 1998 року з метою створення умов
для розвитку культури в мікрорайоні Гречани та керуючись статтею 39 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" рішенням виконкому Хмельницької міської ради від
13.04.2000 року Центр національного виховання учнівської молоді підпорядковано міському
відділу культури.
Центр – широкодоступний культурно-освітній заклад, який є складовою частиною
єдиної культурно-освітньої частини міста. Головним завданням Центру відповідно до його
призначення, згідно з діючим законодавством є: створення умов для всебічного гармонійного
розвитку учнівської молоді, як особистостей; розвитку її талантів, розумових та фізичних
здібностей; творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалення; формування національної
свідомості, громадської позиції, власної гідності.
Заклад розташований в одному з найбільших мікрорайонів міста, на території якого
знаходяться: 4 промислових підприємства, 3 школи та Професійний будівельний ліцей поряд з
великим житловим масивом, де велика кількість дітей та молоді.
ЦНВУМ проводить навчально-виховну роботу з вихованцями, учнями, студентами, в
основному віком від 5 до 25 років. Особливу увагу Центр надає молоді мікрорайону Гречани.
Центр національного виховання учнівської молоді здійснює різноманітну організаційномасову, культурно-освітню роботу шляхом проведення свят, конкурсів, концертів, виставок,
інших організаційно-масових та культурно-розважальних заходів, направлених на виконання
головних статутних цілей, використовуючи різнобічні засоби емоційного впливу з урахуванням

вікових особливостей дітей та молоді, пошук нових сучасних форм організаційно-масової
роботи.
В ЦНВУМ працює клуб "Закон і порядок", який займається питаннями юридичноправового виховання учнівської молоді. На засідання клубу постійно запрошуються працівники
міського наркологічного диспансеру, обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом,
провідні спеціалісти Хмельницького міськрайонного управління юстиції, працівники
правоохоронних органів та установ та студенти університету управління та права.
Народний аматорський ансамбль українського фольклорного танцю "Гонта" – Лауреат
республіканських, Всесоюзних та міжнародних фестивалів народної творчості, а в 1987 році
йому було присвоєно звання "Народний аматорський колектив". Ансамбль – активний учасник
всіх концертів, які проводяться Центром, міським та обласним управліннями культури і
туризму.
Творчою групою ансамблю танцю "Гонта" керує Мезєнцева Людмила Іванівна.
При ансамблі працює підготовча група (керівник – Людмила Мезєнцева), учасники якої
вивчають класичний та характерний екзерсиси, легкодоступні танці. У складі підготовчої групи
– 11 дітей.
Основним завданням ансамблю народного танцю "Калина" (керівник Інна Карачковська)
є розвиток у школярів художнього смаку, ознайомлення з культурою України та інших народів.
Учасники гуртків постійно поповнюють основний склад колективу.
28 травня ансамблю народного танцю "Калина" присвоєно звання "Зразковий".
Зараз молодь дуже захоплюється "хіп-хоп" культурою, юнаки та дівчата не просто
виконують трюки брейк-дансу, але й слухають ритм, імпровізують, дають волю своїй фантазії.
Все це збільшує силу дій сучасного естрадного танцю, розширює його можливості та приводить
до формування прекрасного внутрішнього світу молодих людей.
Створений в 2000 році ансамбль сучасного естрадного танцю "Нове покоління"
(керівник – Ольга Кліменко), учасник багатьох Міжнародних, Всеукраїнських , обласних та
міських фестивалів, конкурсів, змагань. Завжди бажаний і тепло сприйнятий глядачами
ансамбль є постійним учасником масових заходів, які проводить ЦНВУМ та управління
культури і туризму Хмельницької міської ради, але він не зупиняється на досягнутому,
постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, поповненням репертуару.
Ансамбль спортивного бального танцю "Акцент" (керівник – Дмитро Гулеватий) почав
своє існування з вересня 2000 року. З того часу у молоді мікрорайону Гречани з’явилась
можливість займатися чудовим видом мистецтва – бальними танцями. Діти приєднувались до
самого піднесеного, самого чаруючого, самого прекрасного виду мистецтва – мистецтва танцю.
Ансамбль спортивного бального танцю – учасник Всеукраїнських, обласних та міських
конкурсів та змагань. В ансамблі бального танцю є можливість займатися дітям всіх вікових
категорій. В ігровій формі проводяться заняття для самих маленьких, 4-5 літніх дітей.
Вихованці ансамблю вивчають танці латиноамериканської та європейської програм,
знайомляться з основами класичного танцю. У процес уроку включається розминка та партерна
гімнастика, велика увага приділяється фізичній підготовці учнів. Під час навчання діти
знайомляться з історією танцю, який вони вивчають, етикетом, правилами поведінки на
танцювальному майданчику (паркеті).
Театр – синтез багатьох мистецтв, об’єднаних у гармонійне ціле. Він впливає не тільки
словом, особливим емоційним станом актора, а й пластикою руху, музикою, світлом, кольором.
Включення школярів у театральну діяльність є неоціненим з огляду на громадянське
становлення особистості, ефективним шляхом морально – естетичного виховання. Адже
театральна творчість сприяє формуванню спостережливості та уважного ставлення до
оточуючого світу, людей, здатності до співчуття та співпереживання, готовності до співдії.
Головною метою керівника молодіжного театру "Токос" Надії Топольницької є виховання
естетично розвиненої особистості, допомога молоді у виборі майбутнього життєвого шляху,
розвиток акторських здібностей, сценічної культури мовлення.
Вивчаючи курс "Основи акторської майстерності", гуртківці оволодівають теорією
театрального мистецтва, знайомляться з кращими зразками світової драматургії, працюють над

постановкою голосу, беруть участь у практичній діяльності театру, постійно виступають у ролі
ведучих та акторів концертів, шоу – програм та свят.
Мистецтво – мед, який зберігають людські душі і збирають на крилах утрат та праці.
Саме завдяки творчій насназі, ентузіазму та необхідним організаторським здібностям відкрився
в 2008 році в Центрі національного виховання учнівської молоді інструментальний ансамбль
"Чумацький шлях", керівник – Сергій Строян.
Те, з яким бажанням займаються діти в гуртку малювання, свідчить, що Старовинне і
вічно юне мистецтво живе новим життям у нашому сьогоденні – ось про це говорять малюнки,
створені учнями гуртка.
В гуртку малювання (керівник – Наталія Сімцова) діти вивчають такі дисципліни як:
малюнок, живопис, композиція. В процесі навчання учні знайомляться з історією мистецтв,
видами та жанрами образотворчого мистецтва, знайомляться з історією творчості і життя
великих художників, технікою малювання. Для дорослих учнів окремо проводиться навчання
по індивідуальній програмі, де вони знайомляться з моделюванням-конструюванням швейних
виробів у вигляді зразків – малюнків.
На базі Центру національного виховання учнівської молоді Обласна федерація бойових
мистецтв відкрила секцію традиційних та сучасних бойових мистецтв: карате-до, каратеджитсу, джиу-джитсу, яка дає змогу дітям різного віку розвиватись фізично, захищати не тільки
себе, стати відповідальнішими, з більшою повагою ставитись до однолітків та оточуючих. На
базі федерації функціонують спортивні літні табори, в яких діти цього літа вчились самі собі
готувати їжу, тренувалися в природних умовах, вчились надавати першу медичну допомогу,
загартовувалися не тільки фізично, але й духовно.
"Фітнес" – здоровий спосіб життя, в перекладі з англійської – стрункість, відмінна
форма, бадьорість. "Аеробіка" плюс фітнес – блочна методика занять, де поєднуються гарний
настрій, вільне володіння тілом та чудове почуття. Гурток фітнесу та аеробіки – це комплексні
заняття фітнесу, аеробіки та шейпінгу, в який ходять дівчата та жінки різного віку, які
зрозуміли життєдайну силу здорового способу життя в поєднанні з ритмікою та танцем. В 2006
році впроваджено новий комплекс вправ, що призвело до гарних результатів. Постійно
проводяться лекції про доцільність здорового способу життя та здорового харчування.
Гурток англійської мови почав працювати з вересня 2006 року. Заняття проводяться в
групах відповідно до фактичної підготовки дітей. Навчальний процес проводяться згідно
вимогам шкільної програми.
Основними напрямками роботи з гуртківцями являються: розмовна мова; читання;
переклад адаптованих текстів; робота з словником.
Діти вивчають окремі факти із життя та культури англомовних країн: свята, навчання в
школі, канікули, спорт, видатні люди.
Курчатова, 4/3.

Навчально-виховний комплекс №7
Адреса: 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова 4/3, т. 55-03-25.
Директор Ю.В.Остапчук
Заступники – Курманська Л.І, Степасюк Л.В., Нігірчук Г.В., Ремарчук І.Н., Малійський
В.М.
Школа відкрита у 1986 році, III ступінь – ліцей – у 1999 році.
Кількість учнів – 1100.
Кількість педпрацівників – 75.
Першим директором школи був Наугольний Валентин Андрійович.
У 1986 році було укомплектовано 20 перших класів.
В 2003 році колектив закладу брав участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті сучасної
моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’я та став переможцем II етапу конкурсу,
нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за впровадження
інноваційних технологій щодо формування культури здоров’я. З 2004 року НВК №7 є освітньоінформаційним центром розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров’ю України.

В 2006 році НВК №7 був учасником Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі
навчального закладу – Школи сприяння здоров’я, за результатами якого НВК №7 включено в
Національну мережу шкіл сприяння здоров’ю, нагороджено Грамотою Міністерства освіти та
науки за пропаганду здорового способу життя серед дітей, впровадження інноваційних
виховних технологій.
В 2007 році заклад брав участь в X ювілейній Міжнародній виставці навчальних закладів
"Сучасна освіта в Україні". В НВК №7 працює 8 відмінників освіти України:
Гринчук Ольга Іванівна,
Біла Ольга Андріївна,
Римарчук Ірина Никифорівна,
Остапчук Юрій Володимирович,
Гринь Тамара Петрівна,
Сенаковська Лілія Дмитрівна,
Гаврилюк Віра Миколаївна,
Пасічник Надія Петрівна,
Волощук Валентина Йосипівна.
Колектив продовжує працювати за власною Концепцією НВК №7 – Школа сприяння
здоров’ю та комплексною програмою "Здоров’я через освіту", у всіх ланках школи яка
впроваджується з поступовим ускладненням, поглибленням в ході реалізації програми
"Здоров’я через освіту" в НВК №7 за останні три роки: максимально використовувалися години
варіативної частини навчального плану для організації роботи факультативних курсів та
тренінг-модулів за методикою освіти "Рівний-рівному".
Працювали і продовжують працювати гуртки, секції, клуби: гандболу, волейболу,
футболу, туризму, загально фізичної підготовки, військово-патріотичної роботи, аеробіки,
вільної боротьби, карате, рукопашного бою, тенісу, плавання, аквааеробіки. На заняттях цих
гуртків учні удосконалювали і продовжують вдосконалювати свою майстерність, розвивати
фізичні якості, зміцнювати своє здоров’я. "Школа здоров’я", керівником якої є Тодосійчук А.В,
понад 18 років щорічно об’єднує близько 200 учнів в різних спортивно-оздоровчих гуртках.
Серед гуртківців є учень, який виконав норматив кандидата у майстри з веслування, призери
міжнародних, Всеукраїнських чемпіонатів з боротьби, веслування, обласних та міських змагань
з легкої атлетики, спортивних танців, настільного тенісу, призери міських змагань з гандболу,
футболу (тренер Гуща В.П.), переможці міського етапу конкурсу "Діджус-фан 2008", призери
міжрегіонального етапу Всеукраїнського чемпіонату "Діджус-гол 2008", які нагороджені
дипломом та поїздкою в місто Львів.
Сприяє цьому сучасна матеріально-спортивна база: плавальний басейн, спеціалізовані
спортивні зали. Плавальний басейн працює відповідно до умов з повним навантаженням: це і
секції навчання плаванню молодших учнів, секції оздоровчого та тренувального плавання як
старшокласників, так вчителів школи, секції оздоровчого плавання для дорослих. Особлива
популярна у молоді секція аквааеробіки. В басейні також проводяться уроки фізкультури,
змагання та здача нормативів з плавання.
Курчатова, 6/5
Дарувати свято кожного дня! Саме це бажання, а також прагнення повернути людям
культуру харчування та справжню насолоду красою і смаком керувало маленьким, створеним у
1996 році кондитерським цехом, на якому працювало у той час 4 чоловіки.

Торгова марка "НАСОЛОДА"
Це
сімейний
бізнес,
сучасне
підприємство, регіональний лідер у виробництві
м’яких кондитерських виробів.
Продукція "НАСОЛОДИ" виробляється з
натуральної сировини вищого ґатунку не містить
ніяких консервантів.

Технологічний процес здійснюється під постійним і а суворим контролем за якістю
виробів. Саме гарантована висока якість, а також гармонійне поєднання вишуканих смаків,
оригінальний і неповторний дизайн – це ті ознаки, за якими легко упізнаються вироби
"НАСОЛОДИ".
Кондитери ТМ "Насолода" підвищують свій професійний рівень не тільки в Україні, але
й ретельно вивчають досвід підприємств ближнього зарубіжжя та Західної Європи.
При виробництві продукції "НАСОЛОДИ" використовуються технології сучасного
кондитерського мистецтва: англійська технологія приготування букетів з мастичної маси,
приготування ажурних прикрас з заварного тіста, французька технологія оформлення весільних
тортів стрічковими прикрасами, весільні торти типу "Крокенбуш" за французькою технологією
з заварного тіста з елементами прикрас з карамельної маси, техніка витяжної карамелі для
стрічок, квітів, приготування прикрас з пастилажної та шоколадної мас – весільних фігур та ін.
"НАСОЛОДА" першою в Україні засвоїла технологію виробництва фото тортів.
Над дизайном кожного виробу працює художник – кутюр’є. Використовуючи
європейські технології ми зберігаємо домашній смак виробів – смак, який здавна улюблений в
нашій країні.
Серед досягнень "Насолоди" у виробництві кондитерської продукції можна відзначити:
– переможець другого Міжнародного фестивалю з кулінарного мистецтва в Україні у
номінації "Золотий кондитер року 2007";
– золоту медаль на III чемпіонаті України з кулінарної та кондитерської майстерності
(2003 р., м. Київ);
– срібну медаль у конкурсі "Українське – найсмачніше" на національній виставціярмарку "Регіони України пропонують" (2002 р., м. Київ);
– 1 місце на Кубку України з пекарської майстерності (2002 р., м. Київ);
– 1 місце у конкурсі "Ласощі-2001" (м. Київ);
– срібну медаль на фестивалі кулінарного мистецтва (2001 р., м. Київ);
Сьогодні ТМ "НАСОЛОДА" має всі можливості і велике бажання для того, щоб швидко
та якісно виконати будь-які ваші замовлення, втілити усі ваші мрії щодо кондитерських
виробів.
Переваги: широкий асортимент продукції; професіоналізм працівників, багаторазово
підтверджений на всеукраїнських та закордонних конкурсах професійної майстерності; всі
кондитерські вироби торгової марки "НАСОЛОДА" виготовляються на основі натуральної
високоякісної сировини; завжди свіжа продукція; індивідуальний підхід до кожного клієнта та
виготовлення ексклюзивних виробів на замовлення; витончені солодощі ручної роботи;
вишуканий дизайн від кращих майстрів.
Асортимент ТМ "НАСОЛОДА". Асортимент фірми складає понад 200 найменувань:
торти, тістечка, пироги, рулети, кекси, булочки, листкові вироби, ексклюзивні вироби на
замовлення: весільні торти та короваї, святкові торти, корпоративні торти, дитячі торти, фото
торти, карамельні скульптури, шоколадні композиції солодкі подарунки.
"НАСОЛОДА" надає послуги з організації та декорування святкових солодких фуршетів
на днях народження, презентаціях, виставках, ділових зустрічах, корпоративних заходах.

Асортимент постійно вдосконалюється і оновлюється: кожного місяця розробляється
новий вид виробів за власним оригінальним рецептом. Головний принцип, яким керуються
"насолодівці", – ніколи ні в чому не бути схожими за смаковими якостями на будь-кого.
"НАСОЛОДА" – Ваш особистий солодкий кутюр’є.

Курчатова, 8

Відкрите акціонерне товариство "Термопластавтомат"
Голова правління – Хунович Роман Якович
Продукція: термопластавтомати, обладнання для виготовлення одноразового посуду,
видувні агрегати, обладнання для переробки відходів пластмаси, екструдери для виробництва
комбікормів, котли опалювальні газові, товари народного вжитку з пластмас. литтєві та видувні
пресформи, форми для формування виробів з полімерних рулонних матеріалів.
Відкрите акціонерне товариство "Термопластавтомат" було створено в 1968 році. Це
єдине в Україні спеціалізоване підприємство з виробництва термопластавтоматів. В1971 році на
підприємстві введено в експлуатацію першу чергу виробництва потужністю 1500
термопластавтоматів. У 1989 році введено другу чергу виробництва потужністю 1000
термопластавтоматів. В 1989 році повністю було завершено будівництво заводу. У липні 1995
року відповідно до Указу Президента України №699/94 від 26.11.1994 р. На базі заводу
"Термопластавтомат" створено відкрите акціонерне товариство "Термопластавтомат".
Існуюча організаційна структура підприємства була створена на базі розробленого у
1996 році галузевою комісією профільного міністерства (Мінмашпрому) проекту
реструктуризації ВАТ “Термопластавтомат”. На базі 100% власності ВАТ “Термопластавтомат”
було створено 15 дочірніх підприємств. Станом на 01.01.2004р. існують 9 дочірніх підприємств:
ДП "Техоснастка" – виробництво нестандартного обладнання та технологічної оснастки; ДП
"Термопластсервіс" – ремонт та сервісне обслуговування термопластавтоматів; ДП
"Термопласт-Інструмент" – виробництво пресформ та технологічної оснастки; ДП
"Термопластспецбуд" – будівельно-монтажні роботи, ДП "Мірена" – оптова та роздрібна
торгівля; ДП санаторій-профілакторій "Сонячний" – оздоровлення працівників підприємства та
надання послуг населенню; ДП "Термопак" – виробництво товарів народного споживання. Всі
дочірні підприємства є самостійними юридичними особами. На протязі 2000-2004 років за
рішенням загальних зборів акціонерів було створено філії з правом нарахування і виплати
заробітної плати: "Виробничник", "Механік", "МСВК-1", "Складальник", "Заготівельник",
"Термопласткомплектпостач", "СКТБ", "Пресагрегат", "Здоров’я", "Охоронник", "УМРП",
"Термопласт-Енергія".
Продукція ВАТ "Термопластавтомат" поділяється на такі основні групи: а) термопластиавтомати, реактопластавтомати, спеціальні литтєві машини; б) товари народного вжитку
(представлено апаратами для опалення та гарячого водопостачання та виробами з пластмас
побутового
призначення).
Основними
споживачами
термопластавтоматів
ВАТ
"Термопластавтомат" є промислові підприємства Росії. Основними споживачами опалювальної
техніки є приватні підприємства, товариства, газові установи України. Основні шляхи розвитку
підприємства: 1. Виробництво термопластавтоматів; 2. Виготовлення супутнього обладнання
(дробарки, гранулятори, агломератори, бункери); 3. Виготовлення запчастин до раніше
виготовлених термопластавтоматів та під замовлення на термопластавтомати інших
виробників; 4. Ремонт на виробничих площах раніше виготовлених термопластавтоматів; 5.
Виготовлення різних моделей газових котлів. Інформація про особливості стану розвитку
машинобудівної галузі.

Курчатова, 9

Дитяча школа мистецтв "Райдуга"

Хмельницька дитяча школа мистецтв "Райдуга" створена рішенням десятої сесії
Хмельницької міської ради №14 від 12.02.2003 року.
Адреса: вул. Курчатова, 9
Директор: Хунович Людмила Миколаївна
Заступник директора з навчально-виховної роботи: Бондар Олена Борисівна.
Навчальний процес в школі здійснюють 37 педагогічних працівників: 33 чол. –
викладачі, 4 чол. – концертмейстери.
Освітній рівень педагогічних працівників:
- вища освіта – 28 чол,
- середня спеціальна – 9 чол., з них навчаються у вищих навчальних закладах – 6 чол.
Контингент школи станом на 1 травня 2011 року складає 420 учнів, з яких 350 – учні
бюджетного контингенту, 70 – учні груп естетичного розвитку та підготовчих груп хореографії.
З метою виконання завдань, що стоять перед колективом ХДШМ "Райдуга", та
забезпечення сприятливих умов для розвитку інтересів ї здібностей учнів функціонують
відділення:
- музичне: фортепіано, скрипка, гітара, контрабас, бандура, сопілка, флейта, сольний
спів (академічний, естрадний), хоровий спів, клас народної музики; з 2010 р. – клас ударних
інструментів та акордеону;
- художнє;
- хореографічне: сучасний та бальний танець;
- театральний клас.
В школі успішно працюють колективи: вокальні ансамблі "Перлинки", "Три Я" –
керівник Ірина Красовська, ансамблі гітаристів – керівник Олександра Галкіна, ансамбль
сопілкарів, дует флейтистів – керівник Тетяна Сидорчук, ансамбль бандуристів – керівник
Ольга Слободян, камерний ансамбль учнів молодших класів – керівник Вікторія Василець;
хореографічний ансамбль "Райдуга" – керівники Олена Довгань та Олена Богач; хор учнів
музичного відділення, вокальна група старших класів інструментального відділу – керівник
Ольга Захарчук, вокальна група 2 класу хорового відділу – керівник Аліна Севак.
У 2011 році за ініціативою колективу ХДШМ "Райдуга" та підтримці управління
культури і туризму Хмельницької міської ради проведено конкурс виконавської майстерності
викладачів ПСМНЗ "Музична палітра – 2011". Лауреатами конкурсу стали: вокальний ансамбль
"Консонанс", керівник Ірина Красовська; вокальний дует у складі Ірини Красовської та Ольги
Захарчук; фортепіанний дует у складі Вікторії Василець та Ірини Соболєвої. Участь у конкурсі

приймали: інструментальне тріо, керівник Валентин Соболєв; дует викладачів "Тві Та" та
інструментальний ансамбль під керівництвом Олександри Галкіної.
Участь в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах та
художніх виставках свідчить про високу виконавську майстерність творчих колективів та
окремих учнів школи
Колектив школи активно займається громадсько-корисною та культурно-мистецькою
діяльністю, співпрацюючи з навчальними закладами, бібліотеками та підприємствами міста.
Курчатова, 15/1

Бібліотека-філія №3

Бібліотека є однією з найстаріших в місті. Відкрилась 1 липня 1948 року.
Була розташована в приміщені за адресою пров. Шкільний 8, (тепер обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді). У 60-х роках переведена в приміщення по вул.
Вокзальна, 59. На початку 80-х років бібліотеку перевели в приміщення на вулицю Вокзальну,
56. У 1994-1995 роках бібліотеку 4 рази переводили в різні непристосовані приміщення.
З 1996 року заклад знаходиться за адресою вул. Курчатова, 15/1. В мікрорайоні Гречани
це єдина масова бібліотека, яка обслуговує понад 2200 читачів дорослих та дітей. Книжковий
фонд бібліотеки складає біля 40 тисяч примірників. Робота бібліотеки тісно переплітається із
культурно-мистецькою діяльністю центру національного виховання учнівської молоді, дитячої
школи мистецтв "Райдуга", навчально-виховного комплексу №7 тощо.
До послуг читачів бібліотеки – періодичні видання та тематичні папки періодики, які
допомагають працівникам у пошуку джерел інформації, зокрема: виховання правової культури
населення, соціальний захист, охорона здоров’я, промисловість міста, транспорт і зв’язок,
комунальні послуги, культура, спорт, історія міста. Бібліотекарі закладу готують інформаційні
списки про зміни в пенсійному законодавстві, про проблеми комунального господарства, про
правовий захист населення, пропонують інформацію про отримання освіти, здобуття
робітничих професій. Бібліотеку комп’ютеризовано, читачі бібліотеки користуються послугам
інтернет, мають доступ до інформації про діяльність органів державної влади.

Неллі Павлова (живописець, графік)

Павлова Неллі Миколаївна народилася 5 січня 1952 р. у с. Нішан (Узбекистан).
Закінчила Рязанське худ. училище (Росія). За фахом – худ.-модельєр. Автор граф. робіт на тему
міста Проскурова (маленькі особнячки в стилі модерн, які вже давно загубилися). Твори:
«Приватний будинок по Комерційній». "Особняк по Дворянській", "Ілюзіон «Модерн" по
Олександрівській». "На розі Дворянської та Глухої". "Прибутковий будинок по Купецькій",
"Особняк на розі Комерційної та Ведмедівського провулку". Учасник різноманітних виставок.
"Думка" (1999). "Журба" (1999), "Чаша злагоди" (1999). "Куманці" (2001) та інші. Твори
зберігаються у музеях та галереях України, у приватних колекціях Європи та США. Член
НСХУ з 2003 р.
Про неї: 1. Довідник Національної Спілки художників України. – К., 2005. – С. 484.
Неллі Павлова // Хто є хто на Хмельниччині. – К., 2003. – С. 112. 2. Кульбовський М. Зупинись
на яблуні яблуком // 3 Подільського кореня. Кн. 2. – Хмельницький, 2003. – С. 102-105. 3.
Ламонова О. Притчі, вишиті перлами // Україна. Європа Світ. – 1997. – 19 верес. – С. 8. 4.
Павлова Н. Стало легше дихати // Хмельницький вечірній. – 1997. – 2 верес. 5. Зраєнко І. Душа
її – Проскурів // Є! – 2001. – 28 берез. – С. 8. 6. Бендюг А. Неллі Павлова: «Я намагалася бути в
своїх роботах щирою» // Проскурів. – 2002. – 4 жовт. 7. Матросов О. Гімн Батьківщині // Моя
газ. +. – 2003. – 6 берез. 8. Зарічний А. Старий Проскурів отримав нове життя // Є! – 2003. – 4
квіт. – С. 10.9. Чужинська Д Давній Проскурів у графіці Неллі Павлової // Поділ, вісті. – 2003. –
30 квіт. 10. Ламонова О. Графіка Неллі Павлової // Україна. – 2004. – № 1. – 2003. – № 12. – С.
72-73. 11. Разуваєв В. Місто, в яке вертаєшся завжди // Колесо. – 2004. – 29 січ. – С. 19.
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Магазин Хмельницького ПВТП "Алмаз"

Курчатова, 16а

Хмельницький комбінат будівельних матеріалів

Курчатова, 90
Спортивно-культурний центр "Плоскирів". Головний осередок культури та дозвілля
мікрорайону Дальні Гречани. Створений на базі широкоформатного кінотеатру "Восток",
введеного в експлуатацію в 1962 році. Навпроти центру розташований стадіон "Локомотив".

Курчатова провулок
Розташований у мікрорайоні Дальні Гречани. Виник як відгалуження від вул. Курчатова
до вул. Північної.

Локомотивна вулиця
Розташована в мікрорайоні Гречани. Заснована в 1966 р. у колишньому залізничному
містечку "Бараки".

Міцкевича вулиця
Розташована у мікрорайоні Дальні Гречани, пролягає від пров. П’яскорського до вул.
Кооперативної, забудована переважно приватними будинками. Виникла в 1957 році як вулиця,
що прокладена паралельно вул. Північній, у зв’язку з чим отримала назву – 2-а Північна. В 1991
році перейменована на честь А. Міцкевича.
Міцкевич Адам Бернард (1798-1855 рр.) – польський поет, діяч польського
національно-визвольного руху. Значну увагу приділяв укр. культурі та історії, захоплено
висловлювався про мелодійність укр. мови.

Нєкрасова провулок
Розташований у центральній частині міста в районі залізничного вокзалу. Має
переважно багатоповерхову забудову, пролягає від вул. Заводської до вул. Трембовецької,
примикаючи до вул. Нєкрасова. Прокладений згідно з планом забудови міста від 1888 року,
спочатку мав назву провулок Вокзальний. У 1964 році вирішено перейменувати на честь
Некрасова, адже в місті існував ще один провулок Вокзальний у мікрорайоні Гречани.
Нєкрасов Микола Олексійович (1821-1878 рр.) – рос. поет, публіцист. Народився на
Поділлі, у Немирові, дитинство провів у с. Юзвині (тепер с. Некрасове Вінницької обл.). Був
вільним слухачем Петербурзького університету, почав друкуватися з 1838 році. В 1847-1866
роках був редактором журналу "Современник", з 1868 року – редактор журналу
"Отечественные записки". В поезії відображав народне життя. Серед найвідоміших творів:
"Мороз, Червоний ніс", "Руські жінки", "Кому на Русі жити добре".

Нова 2-а вулиця
Розташована в масиві приватної та малоквартирної забудови вздовж річки Плоскої на
межі з районом Ближніх Гречан. Пролягає паралельно вул. Проскурівського підпілля від вул.
Будівельників до берегів Плоскої. Виникла в 1958-1959 роках під час забудови нового
житлового масиву на колишній болотяній місцевості річкової долини Плоскої.

Нова 3-я вулиця
Розташована в масиві приватної та малоквартирної забудови вздовж річки Плоскої на
межі з районом Ближніх Гречан. Пролягає паралельно вул. Проскурівського підпілля від вул.
Будівельників до берегів Плоскої. Виникла в 1958-1959 роках під час забудови нового
житлового масиву на колишній болотяній місцевості річкової долини Плоскої.
На вулиці Новій 3-тій знаходиться приватне ВКФ "Бджілка".
Фірма "Бджілка" пропонує наступні послуги та продукцію:
– проектування та виготовлення прес-форм;
– термопластавтомати від 50 до 3200 тон зусиллям змикання;
– охолоджувачі рідини;
– дробілки, термостати, дозатори та інша периферія;
– видувні машини;
– бункерні сушки та вакуумні завантажувачі;
– теплообмінники;
– масляні фільтра;
– приймає замовлення на лиття пластмас.

Основна наша перевага – повний незалежний цикл виготовлення прес-форм, від аналізу
виробу до тестування прес-форм на власних термопластавтоматах. Також запрошує відвідати
підприємство для ознайомлення з виробничими можливостями та обладнанням в роботі.

Нова 4-а вулиця
Розташована в масиві приватної та малоквартирної забудови вздовж річки Плоскої на
межі з районом Ближніх Гречан. Пролягає паралельно вул. Проскурівського підпілля від вул.
Будівельників до берегів Плоскої. Виникла в 1958-59 роках під час забудови нового житлового
масиву на колишній болотяній місцевості річкової долини Плоскої.

Окинського вулиця
Нова вулиця на південно-західній околиці міста в масиві індивідуальної забудови при
виїзді на Шаровечку (район заводу "Катіон"). Виникла у 1995 році, пролягає вздовж Західної
Окружної.
Окинський Йосип Йосипович (1922-1944 р.) – учасник Великої Вітчизняної війни,
розвідник. Народився в 1922 році у приміському селі Гречани в родині службовців. В 1935 році
сім’ю Окинських за наклепом, звинувачують у "антирадянських розмовах" та висилають подалі
від кордону – на Полтавщину. В 1938 році батька заарештували як "ворога народу" і рішенням
"трійки" розстріляли. З початком війни (1941 р.), до хати, в якій жили на Полтавщині Окинські,
повернулися господарі (були теж вислані в 1930-х роках). Тому мати з дітьми рушила до
Гречан. В 1944 році після визволення Проскурова, Йосипа призвали до армії, зарахувавши до
276-ї Темрюкської дивізії в розвідроту. 20 травня 1945 року під час бою в районі села Зелене
Бучачського району рядовий Й. Окинський закрив амбразуру доту (довготривала оборонна
точка) своїм тілом. Ворожий кулемет замовк, але й наш земляк загинув. Командування дивізії
представило Й. Окинський до звання Героя Рад. Союзу... Але вище керівництво відхилило
прохання, зауваживши на те, що він “син ворогу народу”. Лише через З0 років після війни Й.
Окинського нагородили посмертно орденом Вітчизняної війни І ступеня.

Олійника вулиця
Розташована у мікрорайоні Гречани. Пролягає вздовж залізничної станції та вокзалу
Гречани. Вулиця сформувалася ще за часів існування приміського села Гречани, яке в 1946 році
було приєднано до Проскурова. Вона була частиною вул. Вокзальної, пристанційну частину
якої в 2000 році відокремили та перейменували на честь Б.С.Олійника.
Олійник Борис Степанович (1934-1999 р.) – заслужений працівник транспорту
України, почесний залізничник, перший Президент "Укрзалізниці", заступник міністра
транспорту України. Народився в селі Божиківці Деражнянського р-ну. В 1959-61 роках
працював начальником залізничної станції Гречани. В 1980-1999 роках – начальник ПівденноЗахідної залізниці, одночасно в 1990-1993 роках виконував обов’язки Президента Державної
адміністрації залізничного транспорту – "Укрзалізниці". Б.С. Олійник зробив великий внесок в
розвиток залізничного транспорту у Хмельницькому та області. Саме в роки його керування
Південно-Західною залізницею та "Укрзалізницею" побудовано новий залізничний вокзал у
Хмельницькому, реконструйована станція Гречани, в 1998 році проведена електрифікація
дільниці Жмеринка – Хмельницький – Волочиськ. У 1999 році Б.С. Олійник трагічно загинув.

Олімпійська вулиця
Розташована у мікрорайоні Ближні Гречани. Пролягає від початку вул. Курчатова,
вздовж західного боку Центрального парку культури та відпочинку. Виникла в 1980 році, назву
отримала на честь XXII Олімпійських ігор, що відбувались того року в Москві. До того ж у
липні 1980 року естафета Олімпійського вогню пройшла по Подільській землі. Маршрут
пролягав через місто Хмельницький, де 8 липня на стадіоні "Поділля" відбулося велике
спортивно-театралізоване свято.

Островського Миколи вулиця
Розташована у масиві приватної забудови мікрорайону Ближні Гречани. Пролягає від
вул. Вишневої до пров. Шкільного. Сформувалася та отримала назву ще за часів існування
приміського села Гречани, яке в 1946 року було приєднано до Проскурова.
Островський Микола Олексійович (1904-1936 рр.) – письменник, автор
хрестоматійних романів “Як гартувалася сталь” та "Народжені бурею". Народився на Волині (с.

Вілія Острозького повіту). З 1915 року жив, навчався і працював у Шепетівці. Учасник
громадянської війни. В 1923-1924 роках працював секретарем Берездівського та Ізяславського
повіткомів комсомолу. В 1925 році важко хворий Островський виїхав із Шепетівки на тривале
лікування. Помер у Москві. В 1946 році в Шепетівці відкрито меморіальний музей
письменника, в 1979 році для музею споруджено нове приміщення.

Партизанська вулиця
Розташована в масиві приватної забудови мікрорайону Гречани. Вулиця сформувалася
та отримала свою назву (на честь героїчної діяльності партизан Великої Вітчизняної війни
1941-45 рр.) ще за часів існування приміського села Гречани, яке в 1946 році було приєднано до
Проскурова.

Пархоменка вулиця
Розташована обабіч вул. Західної Окружної (мікрорайон Гречани), неподалік від в’їзду
на Гречанський цвинтар. Виникла у 1958 році.
Пархоменко Олександр Якович (1886-1921 рр.) – герой громадянської війни, учасник
революцій, в 1919-1921 роках – командуючий групою військ та начальник дивізії у 1-й кінній
армії. Загинув у бою.

Пасічна вулиця
Розташована в мікрорайоні Лезневе, який до 1976 року був окремим селом. Вулиця
сформувалася та отримала свою назву ще за часів існування приміського села Гречани, яке в
1976 році було приєднано до Хмельницького.

Північна вулиця
Пролягає від Центрального парку культури та відпочинку, вздовж річки Південний Буг,
до мікрорайону Дальні Гречани. Вулиця сформувалася та отримала свою назву ще за часів
існування приміського села Гречани, яке в 1946 році було приєднано до Проскурова. Назву
отримала від місцерозташування на північній околиці Гречан, має переважно приватну
забудову.

Північний провулок
Розташований у мікрорайоні Дальні Гречани. Виник як відгалуження від вул. Північної
до вул. Курчатова.

Північний проїзд
Розташований у мікрорайоні Дальні Гречани. Виник як відгалуження від вул. Курчатова
до проїзду Торф’яного, пролягає паралельно вул. Північній.

Польова вулиця
Розташована в масиві приватної забудови мікрорайону Гречани, пролягає вздовж його
південно-західної околиці. Вулиця сформувалася ще за часів існування приміського села
Гречани, яке в 1946 році було приєднано до Проскурова. Назву отримала через те, що пролягла
поблизу полів колишнього гречанського колгоспу.

Польовий провулок
Розташований у масиві приватної забудови мікрорайону Гречани. Виник як
відгалуження від вул. Польової до вул. Залізничної.

Приміський провулок
Провулок сформувався ще за часів існування приміського села Гречани, яке в 1946 році
було приєднано до Проскурова. Пролягає від вул. Чкалова (мікрорайон Ближні Гречани), має
переважно приватну забудову. Перша назва – пров. Лановий пояснюється тим, що
розташований поблизу колишніх гречанських ланів. У 1964 році перейменували на пров.
Приміський.

Проскурівського підпілля вулиця
Пролягає центральною частиною міста (від району центрального ринку) до мікрорайону
Ближні Гречани. Більша частина вулиці (до перехрестя з вул. Кам’янецькою) прокладена згідно
з планом забудови міста від 1824 року й мала першу назву – Аптекарська, яка пов’язана з тим,
що поблизу перехрестя з Олександрійською (нині – вул. Проскурівська) на початку 70-х років

XIX ст. дворянин Л. Дєрєвоєд відкрив найкращу в місті аптеку (див. вул. Проскурівська, 13). На
початку XX ст. вул. Аптекарська була продовжена на захід – через грузькі заплави Плоскої
проклали насип та дорогу до приміського села Гречани. В 1938 році цю дорогу забрукували і
від того часу вона склала єдине ціле з міською вулицею. На той час вулицю Аптекарську вже
перейменували (в 1921 р.) на честь легендарного червоноармійського полководця
Г.Котовського. До наших днів збереглися будинки від забудови кінця XIX – поч. XX ст. – № 32
(двоповерховий будинок, належав також Л. Дєрєвоєду, на початку XX ст. здавався в оренду
Проскурівському повітовому З’їзду мирових суддів), № 34 (колишній ілюзіон С. Оксмана
"Оаза"), №№ 60, 75, 77 – житлові будинки "цегляного" стилю. В 2000 році вулицю
перейменували на честь славного подвигу проскурівських підпільників-антифашистів.
Проскурівське підпілля – антифашистська нелегальна організація, яка діяла в роки
Великої Вітчизняної війни під час окупації Проскурова. В липні-серпні 1941 року в
окупованому місті виникають перші підпільні антифашистські групи: на станції Гречани
(очолив Л. Пірковський), на цукрозаводі (Г. Мацьков, А. Янов, М. Алєксєєв) та ін. Серед них
одна була молодіжною, яку очолив секретар комсомольської організації школи №З П. Семенюк.
Також у приміських лісах діяла група з колишніх військовослужбовців Червоної Армії на чолі з
капітаном 0. Поліщуком. До початку вересня в Проскурові було 9 підпільних груп. У вересні
того ж року колишній секретар Чернівецького райкому партії М. Храновський об’єднав дев’ять
підпільних організацій і груп Проскурова, створивши підпільний комітет, до складу якого
увійшли також П. Вітанов, Ф. Назаров, П. Семенюк, І. Селіванов. Підпільники займалися
диверсійною діяльністю, розповсюджували листівки, здобували зброю та спорядження для
партизанів, виводили з ладу обладнання та паровози, організовували втечу полонених та тих,
яких відправляли до Німеччини на примусові роботи.
У березні 1943 року М. Храновський та група підпільників відправилася на південь
області, де заснувала партизанський загін "Народний месник". У червні в одному з боїв на
території Житомирщини М. Храновський загинув. 15 квітня 1943 року загинув член
підпільного комітету П. Семенюк, який був вбитий німецьким патрулем при спробі покинути
місто (підпільник направлявся до партизан). А вже у квітні-травні окупантам удалося
заарештувати більшість членів підпільних груп. Після тортур у квітні-травні 1943 року
окупанти розстріляли 35 підпільників, ще 7 стратили у червні-липні. Серед героїчно загиблих
М. Трембовецька, О. Кшевінська, І. Степаненко, М. Алєксєєв, Ф. Волкотруб, М. Гандзишин, К.
Кошарський та ін.
Не зважаючи на це, у червні 1943 року підпільний комітет відновлює свою діяльність.
До його складу увійшли Б. Дмитрук, А. Клименко, Ф. Назаров і В. Пітик.

П’яскорського вулиця
Розташована у мікрорайоні Дальні Гречани, пролягає від пров. Курчатова до пров.
П’яскорського, забудована переважно приватними будинками. Виникла в 1950-х роках на
колишніх гречанських городах, і, оскільки вже була вул. Городня, то отримала назву – 2-а
Городня. В 1964 році перейменована на честь М. П’яскорського.

П’яскорського провулок
Розташований у мікрорайоні Дальні Гречани, пролягає від вул. Курчатова до вул.
Північної, забудований частково приватними будинками. Виник у 1950-х роках як
відгалуження від вул. 2-ї Городньої, відповідно отримавши назву - пров. Городній. У 1964 році
перейменований на честь М. П’яскорського.
П’яскорський Микола Станіславович (1942-1963 рр.) – воїн-інтернаціоналіст, сапер.
Народився в с. Городище Шепетівського району. В 1961 році призваний до армії, проходив
службу в обмеженому контингенті рад. військ в Алжирі. Займався розмінуванням мінних полів,
знешкодивши особисто більше 10 тис. мін. Загинув при розмінуванні. Посмертно нагороджений
орденом Червоного Прапору.

Радісний провулок
Розташований у масиві індивідуальної забудови в мікрорайоні Гречани. Виник у 1989
році як відгалуження від вул. Весняної до вул. 1-ої Садибної, назву отримав за побажанням
забудовників масиву.

Ричка вулиця
Розташована в масиві індивідуальної забудови в мікрорайоні Гречани. Виникла в 1989
році.
Ричко Петро Християнович (р. нар. невід.-1919 р.) – робітник станції Гречани, учасник
повстання в Проскурові у лютому 1919 році проти Директорії УНР. Загинув у збройних
сутичках під час повстання.
На вулиці Ричка знаходиться хмельницька загальноосвітня школа №20. Школа на станції
Гречани була організована в 1917 році, як залізнична неповна середня. Перший випуск учнів,
які закінчили 10 класів, був у 1939 році. В 1941 році, напередодні війни, школа зробила третій
випуск учнів, які отримали закінчену середню освіту. Тож перші випускники, щойно
закінчивши школу, одразу пішли на фронт.
Під час війни, в зв’язку з окупацією, школа не працювала. Після звільнення міста заняття
в школі відновилися. Але на початку травня 1944 року німецька авіація здійснила наліт на
станцію Гречани, і у будівлю влучила бомба, сильно пошкодивши її.
Споруда була відбудована тільки в 1946 році.
Третього грудня 1960 року середня школа №60 станції Гречани була передана в
Хмельницький міський відділ народної освіти і оформлена як середня школа №20.
В 1994 році було збудоване нове, сучасне приміщення, в якому школа знаходиться і
зараз.
Про історію школи та її випускників з 1939 року до сьогодення розповідають експонати
шкільного музею – фото, спогади, коментарі, документальні матеріали.
У школі працює гурток "Пошук". Силами вчителів та учнів зібрати і систематизовані
цінні матеріали з історії школи та мікрорайону Гречани.
Працює тут багато гуртків та секцій, фехтувальний клуб "Мушкетер", який виховав
низку переможців та призерів міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань.
Цікаво те, що зараз у школі працюють 74 вчителі, і 19 з них – колишні учні.

Ручковської вулиця
Розташована в масиві індивідуальної забудови в мікрорайоні Гречани. Виникла в 1985
році.
Ручковська Вільгельмина Іванівна (1909-1943 рр.) – вчителька, член підпільної
антифашистської організації локомотивного депо Гречани. Розстріляна німецькофашистськими окупантами. Посмертно нагороджена, орденом Вітчизняної війни II ступеня.

Саварчука вулиця
Розташована в масиві приватної забудови в мікрорайоні Ближні Гречани, пролягає від
вул. Вокзальної до Гречанського переїзду. Виникла в 1958 році та носила ім’я Кармалюка. У
1999 році перейменована на честь Саварчука.
Саварчук Харитон Ксенофонтович (1909-1988 рр.) – член підпільної антифашистської
організації локомотивного депо Гречани. Народився та все життя прожив у Гречанах на
провулку Шкільному.

Савіної вулиця
Розташована в масиві індивідуальної забудови в мікрорайоні Гречани. Виникла в 1989
році.
Савіна Марія Гаврилівна (1854-1915 рр.) – видатна рос. артистка. Народилася в
Кам’янці-Подільському. В 1874 році була прийнята до Петербурзького Олександрійського
театру, в якому зайняла провідне місце. Створила понад З0 образів з п’єс 0. Островського, І.
Тургенєва тощо. Була першою артисткою, що стала на шлях широкої громадської діяльності.

Садибна 2-а вулиця
Розташована в масиві індивідуальної забудови мікрорайону Гречани. Виникла в 1989
році.

Садибна 3-я вулиця
Розташована в масиві індивідуальної забудови мікрорайону Гречани. Виникла в 1989
році.

Сенкевича вулиця
Розташована у мікрорайоні Дальні Гречани, пролягає від пров. П’яскорського до пров.
Північного, забудована переважно приватними будинками. Виникла у 1992 року, названа на
честь Г. Сенкевича.
Сенкевич Генріх (1846-1916 рр.) – польський письменник, Лауреат Нобелевської
премії, почесний академік Петербурзької академії наук. Автор історичних романів "Вогнем та
мечем", "Потоп", "Пан Володієвський", "Камо грядєши","Хрестоносці", в яких відображаються
національно-патріотичні настрої минулих віків. У деяких творах сюжет пов’язаний з Поділлям.
Працюючи над "Паном Володієвським", провів літо в селі Михайлівка (нині – Дунаєвецький рн), де переглядав архіви і бібліотеку місцевого пана Маковецького, а також неодноразово
навідувався до Кам’янця-Подільського.

Торф’яна вулиця
Розташована у мікрорайоні Дальні Гречани, має переважно приватну забудову.
Сформувалася та отримала свою назву ще за часів існування приміського села Гречани, яке в
1946 році приєднано до Проскурова. Назва пов’язана з тим, що поблизу були торфорозробки.

Торф’яний провулок
Розташований у мікрорайоні Дальні Гречани. Виник як відгалуження від вул. Торф’яної,
має приватну забудову.

Транспортна вулиця
Розташована в мікрорайоні Ближні Гречани, пролягає від вул. Курчатова до Західної
Окружної вул., має переважно приватну забудову. Вулиця сформувалася та отримала свою
назву ще за часів існування приміського села Гречани, яке в 1946 р. було приєднано до
Проскурова. Назва пов’язана з розташуванням у Гречанах великого транспортного
(залізничного) вузла.

Транспортний провулок
Розташований у мікрорайоні Ближні Гречани, виник як відгалуження від вул.
Транспортної, має переважно приватну забудову. Сформувався та отримав свою назву ще за
часів існування приміського села Гречани, яке в 1946 році було приєднано до міста Проскурова
(нині – Хмельницький).

Урицького вулиця (сьогодні вул. Леха Качинського)
Розташована у масиві приватної забудови мікрорайону Ближні Гречани. Пролягає від
району Гречанського переїзду до вул. Вокзальної. Сформувалася та отримала назву ще за часів
існування приміського села Гречани, яке в 1946 році
було приєднано до Проскурова.
Ініціаторами
перейменування
виступила
Хмельницька міська організація Спілки поляків
України та інші громадські організації.
Розташована ця вулиця у мікрорайоні Гречани
– колишньому приміському селищі з переважно
польським населенням, яке у 1946 році увійшло до
складу міста.
Лех Качинський народився 18 червня 1949
року у Варшаві в родині з патріотичними традиціями.
Мама служила в "Шарих шерегах" (воєнізований
підрозділ Союзу польських гарцерів (скаутів), батько
(нині покійний) був солдатом Армії Крайової.
Школярем Лех знявся разом зі своїм братомблизнюком Ярославом у популярному польському
дитячому фільмі-казці "Про тих двох, котрі вкрали місяць" (1962 рік).
Лех Качинський вивчав право у Варшавському університеті. 1971 року переїхав до
Сопота, щоб зайнятися науковою працею в Гданському університеті. Там же познайомився зі

своєю майбутньою дружиною Марією. Кандидатську дисертацію з трудового права захистив
1980 року, а докторську – 10 років потому.
На шлях, що привів його в політику, Лех Качинський став, беручи участь у діяльності
антикомуністичної опозиції.
У 1977 році почав співпрацювати з оперативним бюро Комітету захисту робітників
("Biuro Interwencji Komitetu Obrony Robotnikow"). Через рік увійшов у контакт із Вільними
профспілками. У серпні 1980 року став радником Гданського Міжзаводського страйкового
комітету. Був делегатом 1-го загальнонаціонального з’їзду руху "Солідарність". У період дії
воєнного стану був інтернований.
Після звільнення повернувся до профспілкової діяльності. Згодом почав відігравати
дедалі помітнішу роль у "Солідарності". 1990 року став першим заступником голови
профспілки. Коли лідер руху Лех Валенса пішов у велику політику, Лех Качинський брав
участь в управлінні "Солідарністю".
На виборах 1989 року його обрано сенатором. Два роки потому став депутатом Сейму за
списком Громадської угоди "Центр" ("Porozumienie Obywatelskie Centrum").
У червні 2000 року Лех Качинський став міністром юстиції в кабінеті Єжи Бузека.
Незабаром став найпопулярнішим членом уряду.
Восени 2002 року Лех Качинський перемагає на виборах мера Варшави. Правління в
столиці почав під гаслами ліквідації корупційних угруповань (так званої "варшавської
системи"), що паразитували на місті, та відновлення порядку. Жителі польської столиці
називають Леха Качинського "варшавським шеріфом".
У березні 2005 року офіційно оголосив про намір висунути свою кандидатуру на
президентських виборах. Є Почесним головою партії "Право і справедливість", яку очолює його
брат-близнюк Ярослав Качинський.
Дружина Леха Качинського Марія – економіст за професією. Жили разом із дочкою
Мартою, її чоловіком Петром та двома внучками Евою (2003 р.н.) та Мартіною (2007 р.н.). Лех
Качинський і його дружина відомі своєю любов’ю до тварин. Вони взяли з Варшавського
притулку кота на прізвисько Рудольф.
10 квітня 2010 року загинув у авіакатастрофі біля Смоленська (Росія) під час візиту для
вшанування пам’яті польських офіцерів-жертв розстрілів НКВС у Катині. На борту літака,
окрім президента і його дружини, були голова Національного банку Польщі Славомир
Скшипек, начальник генштабу Війська польського Франтішек Гонгора, голова Бюро
національної безпеки Польщі Александр Щигло, голова адміністрації президента Владислав
Стасяк, віце-спікер Сейму Єжи Шмайдзіньскі, заступник міністра закордонних справ Анджей
Кремер, останній президент республіки у вигнанні Ришард Кочаровскій, керівник Інституту
Національної пам’яті Януш Куртика і низка інших високих посадовців. Вся Польща оплакувала
загибель...

Філіпова вулиця
Розташована в мікрорайоні Гречани, пролягає вздовж вул. Волочиської, поблизу станції
Гречани. Вулиця сформувалася ще за часів існування приміського села Гречани, яке в 1946 році
було приєднано до Проскурова. Перша назва – 2-га Волочиська. В 1964 році перейменована на
честь І. Філіппова.
Філіпов Іван Іванович (1914-1944 рр.) – Герой Рад. Союзу. Народився в
Дніпропетровській області. В червоній армії з 1934 році, закінчив курси молодших лейтенантів.
На фронті Великої Вітчизняної війни з перших днів. 6 листопада 1943 року мінометна рота під
командуванням лейтенанта Філіпова в бою за с. Хотів поблизу Києва завдала противнику
великих втрату живій силі і техніці, але і сама виявилась у ворожому оточенні. Філіппов
викликав вогонь на себе і прорвався до своїх, за що отримав звання Героя Рад. Союзу. Під час
Проскурівсько-Чернівецької операції частини 71-ї мехбригади 3-ї танкової армії 11-12 березня
1944 року вийшли на західну околицю Проскурова. В районі Малашівці-Шаровечка
розгорнулися вперше бої з танками і піхотою німецько-фашистських військ. Тут виключну
мужність виявив заст. командира мінометного батальйону Філіпов. З групою бійців він зайняв
ворожий окоп, із якого корегував вогонь своїх мінометів. Оточений німецькими
автоматниками, загинув у нерівному бою. Похований на узліссі біля с. Шаровечка. Після

визволення Проскурова тіло героя перепоховали поблизу вокзалу станції Гречани, в 1953 році
на могилі встановили пам’ятник.

Чкалова вулиця
Розташована в мікрорайоні Ближні Гречани. Сформувалася та отримала свою назву ще
за часів існування приміського села Гречани, яке в 1946 році було приєднано до Проскурова.
Нині пролягає від вул. Північної вздовж території заводу "Нева" до вул. Вишневої.
Чкалов Валерій Павлович (1904-1938 рр.) – російський льотчик-випробувач. Командир
бригади, Герой Рад. Союзу. Брав участь у безпосадочних перельотах із Москви на острів Удд
(тепер острів Чкалова) в 1936 році та у 1937 році з Москви до США через Північний полюс.
Загинув під час випробування літака.

Щаслива вулиця
Протягнулась вздовж північної околиці масиву індивідуальної забудови в мікрорайоні
Гречани. Виникла в 1992 році, назву отримала за побажанням забудовників масиву.

Шкільний провулок
Розташований у масиві приватної забудови мікрорайону Ближні Гречани. Виник як
відгалуження від вул. Островського до вул. Вокзальної. Сформувався ще за часів існування
приміського села Гречани, яке в 1946 році було приєднано до міста Проскурова (нині –
Хмельницький). Назву отримав від розташованої тут колись сільської школи.

В нашому мікрорайоні проживають:
1) інваліди Великої Вітчизняної війни:
1. Гродський Едуард Нарцисовий.
2. Холод Тимофій Вікторович.
3. Павлюк Григорій Семенович.
4. Зварич Леонід Дмитрович.
5. Успенський Валеріан Іванович.

2) Учасники бойових дій:
1. Бєлий Степан Єфтикович.
2. Лазарчук Микита Ілліч
3. Лавренюк Петро Наумович.
4. Калітович Раїса Дмитрівна.
5. Муртаєв Олександр Миколайович.
6. Тарасюк Леонтій Лук’янович.
7. Роговая Параска Андріївна.
8. Чернобай Людмила Войцехівна (вдова інв. 1 групи ВВВ, нагороджена Орденом
Леніна).

3) Воїни-інтернаціоналісти:
1. Великий Олександр Григорович.
2. Бербелюх Микола Васильович.
3. Співак Анатолій Іванович.
4. Полюх Василь Іванович.
5. Ямковий Іван Іванович.
6. Баула Володимир Павлович.
7. Іванов Дмитро Вікторович.
8. Власюк Василь Іванович.
9. Лукасевич Володимир Фролович.
10. Роздорожнюк Володимир Іванович.

4) Ліквідатори на Чорнобильській АС:
1. Дияк Броніслав Людвігович.
2. Горобняк Анатолій Васильович.
3. Чубатий Володимир Іванович.

Депутати Хмельницької міської Ради 2005-2010 років.
Стремецький С.Ф.
Здибель О.Б.
Петяк І.М.
Гакало В.В.
Чекман С.М.

Депутат Хмельницької обласної Ради
Червонюк О.К.

Депутати Хмельницької міської Ради 2010-2015 років
Пархомець З.В.
Петяк І.М.
Цимбалюк С.О.

Депутат Хмельницької обласної Ради
Бриндіков Л.М.

Депутати міської Ради, що проживають в нашому мікрорайоні:
Кучер А.В.
Мороз В.А.
Романовька Н.І.

Використані джерела:
1.
Єсюнін С. М. Вулиці Хмельницького : іст.-довід. вид. / Сергій Єсюнін. – Тернопіль,
2005. – 154 с.
2.

Історія нашого мікрорайону Гречани // Місто. – 2006. – №12 (138).

3.
Салій І. Лідер і господиня Людмила Бесіда / Ірина Салій // Проскурів. – 2010. – №25. – 24
червня. – С.8.
4.

Локомотивне депо Гречани. – Хмельницький, 2005.

5.

Магічне сяйво граней ПВТП "Алмаз" // Українець. – 2008. – №3.

6.
Нове "Сонечко" для маленьких хмельничан // Проскурів. – 2010. – №38. – 23 вересня. –
С.13.
7.
Хмельницький в іменах. Митці : біобібліогр. довід. / упоряд. : В. Дмитрик, М.
Кульбовський, Є. Семенюк. – Хмельницький : вид-во Цюпак А.А., 2010. – 200 с.
8.

Хмельницький комбінат будматеріалів: нові технології // Українець. – 2007. – №5.

Підготували:
Зав. бібліотекою-філією №3 Дениско В.А.;
Провідний бібліотекар бібліотеки-філії №3 Штикало Є.Б.;
Провідний бібліотекар бібліотеки-філії №3 Яцюк Л.А.

