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    В довідково - інформаційному посібнику зібрана інформація про  

пам’ятники ярмоинеччини, відкриті  на честь воїнів-односельчан, які 

загинули в роки Другої Світової війни та інформація про братські 

могили радянським воїнам, що загинули визволяючи села 

Ярмолинецького району. 

 

 

 
 

 



Антонівці 

      Пам`ятний знак на честь воїнів – 

односельчан, які загинули  в 1941-1945 

роках у Другій Світовій війні.    

Скульптура виготовлена із 

залізобетону, робота хмельницьких 

майстрів. Відкрито в 1967 році, 

замінена в 1975 році, та внесений до 

державного реєстру рішенням сесії 

Хмельницької обласної ради № 66 від 

11 березня 1972 року, як пам’ятка 

історії місцевого значення. 

 

Баламутівка 

 

      Пам`ятний  знак 

на честь воїнів – 

односельчан, які 

загинули в роки 

Другої Світової війни. 

Обеліск виготовили 

місцеві майстри і був 

відкритий в 1968 році, 

та внесений до 

державного реєстру 

рішенням сесії 

Хмельницької обласної ради № 66 від 11 березня 1972 року, як 

пам’ятка історії місцевого значення 

 



Баранівка 

     На початку села Баранівка 

стоїть пам`ятник героям-

односельчанам, які загинули в 

роки Другої Світової війни, 

зведений у 1983 

році,виготовлений майстрами 

Львівської КСФ та внесений 

до державного реєстру 

рішенням сесії Хмельницької 

обласної ради №31від 

19.01.1983 року, як пам’ятка 

історії місцевого значення. На 

фронтах війни загинуло 150 

кращих синів нашого села.  

 

Буйволівці. 

 

    Пам’ятний знак на честь воїнів –

односельчан, які загинули в роки 

Другої Світової війни,  зведений у 

1969 році та внесений до державного 

реєстру рішенням сесії Хмельницької 

обласної ради № 66 від 11 березня 

1972 року, як пам’ятка історії 

місцевого значення. 

 

 

 



Боднарівка. 

        Залізобетона 

скульптура, на честь 

воїнів – земляків, які 

загинули в1941-1945 

роках, виготовлена 

майстрами 

Житомирського ХВМ 

і відкрита в 1977 

році,внесений до 

державного реєстру 

рішенням сесії Хмельницької обласної ради №31від 19січня 1983 

року, як пам’ятка історії місцевого значення. 

Вербка 

 

 

       Пам`ятний знак на честь  воїнів 

– односельчан, які загинули в роки 

Другої Світової війни, спроектував 

та збудував місцевий житель 

Станчак М.І., зведений у 1969 році 

та внесений до державного реєстру 

рішенням сесії Хмельницької 

обласної ради № 66 від 11 березня 

1972 року, як пам’ятка історії 

місцевого значення. 

 

 

 

 



Вербка Мурована 

     Пам`ятник на честь воїнів-

односельчан, які загинули 

1941-1945 роках, виготовлений 

майстрами Львівської КСФ в 

1970 році, та внесений до 

державного реєстру рішенням 

сесії Хмельницької обласної 

ради №31 від 19.01. 1983 року, 

як пам’ятка історії місцевого 

значення. 

 

Виноградівка 

 

      Пам`ятний знак на честь  

воїнів – односельчан, які 

загинули в роки Другої Світової 

війни, виготовлений місцевими 

майстрами і відкритий в 1971 

році.  Занесений до державного 

реєстру згідно рішення 

Хмельницької обласної ради №66  

від 11.03.1972 року, як пам’ятка 

історії місцевого значення. 

 

 



Глушківці 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Пам’ятний знак на честь воїнів – односельчан зведений у 1968 

році майстрами Хмельницької ХВМ та занесений до державного 

реєстру згідно рішення Хмельницької обласної ради №66 16 від 

11.03.1972 року, як пам’ятка історії місцевого значення. 

Жилинці 

 

 

     Пам’ятний знак на честь воїнів 

– односельчан зведений у 1984 

році майстрами Київського ХВО 

«Художник» та занесений до 

державного реєстру згідно 

рішення Хмельницької обласної 

ради №206  від 21.08.1985 року, як 

пам’ятка історії місцевого 

значення. 

 

 



Іванківці 

 

 

     Пам’ятний знак на честь воїнів – 

односельчан зведений у 1967 році 

місцевими майстрами та занесений 

до державного реєстру згідно 

рішення Хмельницької обласної 

ради №66  від 11.03.1972 року, як 

пам’ятка історії місцевого 

значення. 

 

 

 

Кадиївка 

 

 

 

 

 

       Пам’ятник загиблим воїнам односельчанам у Другій Світовій 

війні (1939-1945рр.) був реконструйований у меморіальну плиту у 

2010 році. На мраморі викарбовані прізвища та імена воїнів 

визволителів села Кадиївка та села Слобідки-Кадиївської,  

 



Косогірка 

 

 

 

 

 

 

 

     Пам`ятник воїнам – односельчанам, які загинули в роки Другої 

Світової війни зведений у 1969 році майстрами Хмельницької ХВМ 

та занесений до державного реєстру згідно рішення Хмельницької 

обласної ради №66 від 11.03.1972 року, як пам’ятка історії місцевого 

значення.  

Коритна 

 

 

 

 

 

       Пам`ятник воїнам – односельчанам, які загинули в роки Другої 

Світової війни зведений у 1983 році майстрами Львівської КСФ, 

скульптор А.М. Попіков та занесений до державного реєстру згідно 



рішення Хмельницької обласної ради №206  від 21.08.1985 року, як 

пам’ятка історії місцевого значення. 

Корначівка 

     Пам`ятник воїнам – 

односельчанам, які 

загинули в роки Другої 

Світової війни зведений у 

1969 році майстрами 

Львівської КСФ та 

занесений до державного 

реєстру згідно рішення 

Хмельницької обласної 

ради №31  від 19.01.1983 

року, як пам’ятка історії місцевого значення. 

 

Круті  Броди 

 

    Пам`ятник воїнам – 

односельчанам, які загинули в 

роки Другої Світової війни 

зведений у 1975 році майстрами 

Львівської КСФ та занесений до 

державного реєстру згідно 

рішення Хмельницької обласної 

ради №31  від 19.01.1983 року, 

як пам’ятка історії місцевого 

значення. 
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Довідково - інформаційне видання. 

 

 

 

Вони стоять в граніті, бронзі: 

 (пам’ятники Ярмолинеччини) 

Частина 1 
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