


Ярмолинецька центральна районна бібліотека 

Краєзнавчий відділ 

 

 

 

 

 
Ярмолинці, 2016 

 



 

 

ББК 63 (4УКР-4 ХМ) 

В 65 
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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. 

 

 

 
 



Лугове 

 

     Пам`ятник воїнам – односельчанам, 

які загинули в 1941-1945 роках зведений 

у 1973 році місцевими майстрами та 

занесений до державного реєстру згідно 

рішення Хмельницької обласної ради 

№31від 19.01.1983 року, як пам’ятка 

історії місцевого значення. 

 

Михайлівка 

 

 

 

 

 

 

 

                    

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

Світової війни зведений у 1969 році майстрами Львівської КСВ та 

занесений до державного реєстру згідно рішення Хмельницької 

обласної ради №66 16 від 11.03.1972 року, як пам’ятка історії 

місцевого значення. 



 

     Братська могила радянським воїнам, які 

загинули  при визволені  Михайлівки. 

зведений у 1957 році майстрами Львівської 

КСВ та занесений до державного реєстру 

згідно рішення Хмельницької обласної ради 

№66  від 11.03.1972 року, як пам’ятка історії 

місцевого значення. 

 

 

 

Москалівка 

  

        Пам’ятний знак на честь воїнів 

односельчан 1941-1945 років. 

Виготовлений Львівською КСФ, 

відкритий у 1967 році. Рішенням 

Хмельницької обласної ради №66 

від  11.03.1972 року взятий під 

охорону, як пам’ятка історії 

місцевого значення. 

 

 

 

 

 

 



Монастирок 

 

     Пам’ятний знак на честь воїнів 

односельчан, які загинули в  1941-1945 

роках. Виготовлений місцевими 

майстрами, відкритий у 1967 році. 

Рішенням Хмельницької обласної ради 

№66 від  11.03.1972 року взятий під 

охорону, як пам’ятка історії місцевого 

значення. 

 

 

Нове Село 

     Братська могила 

радянських воїнів, які 

загинули в  1944році. 

Виготовлений 

Львівською КСФ, 

відкритий у 1969 році. 

Рішенням 

Хмельницької 

обласної ради №66 від  

11.03.1972 року взятий 

під охорону, як пам’ятка історії місцевого значення. 

 

 

 

 



Пасічна 

 

Пам’ятний знак на честь воїнів 

односельчан, які загинули в  1941-1945 

роках. Виготовлений Львівською КСФ, 

відкритий у 1967 році. Рішенням 

Хмельницької обласної ради №66 від  

19.01.1983 року взятий під охорону, як 

пам’ятка історії місцевого значення. 

 

 

Перегінка 

 

  

 

 

 

 

 

 

       Пам’ятний знак на честь воїнів односельчан, які загинули в  роки 

Другої Світової війни. Виготовлений Львівською КСФ, відкритий у 

1971 році. Рішенням Хмельницької обласної ради №31 від  19.01.1983 

року взятий під охорону, як пам’ятка історії місцевого значення. 

 



Правдівка 

 

 

     Обеліск воїнам - односельчанам, 

які загинули в  роки Другої Світової 

війни. Виготовлений Львівською 

КСФ, відкритий у 1967 році. 

Рішенням Хмельницької обласної 

ради №66 від  11.03.1972 року взятий 

під охорону, як пам’ятка історії 

місцевого значення. 

 

 

 

     Братська могила радянським 

воїнам, які загинули в 1944 році 

при визволені с. Правдівка. 

Скульптуру встановлено в 1955 

році, виготовлена Львівською 

КСФ, відкрита у 1955 році. 

Рішенням Хмельницької 

обласної ради №66 від  

11.03.1972 року взятий під 

охорону, як пам’ятка історії 

місцевого значення 

 

 

 



Проскурівка 

 

     Пам’ятний знак на честь воїнів 

односельчан, які загинули в  роки 

Другої Світової війни. 

Виготовлений Львівською КСФ, 

відкритий у 1968 році. Рішенням 

Хмельницької обласної ради №31 

від  19.01.1983 року взятий під 

охорону, як пам’ятка історії 

місцевого значення. 

 

 

 

Соколівка 

 

      Пам’ятний знак на честь воїнів 

односельчан, які загинули в 1941-

1945 роках. Виготовлений 

Львівською КСФ, відкритий у 1968 

році. Рішенням Хмельницької 

обласної ради №66 від  11.03.1972 

року взятий під охорону, як 

пам’ятка історії місцевого 

значення. 

 

 

 



Соснівка 

 

    Братська могила воїнам, які загинули, 

визволяючи територію Соснівки під час 

Другої Світової війни. Тут поховано 

всього 244 особи, з них 180 – невідомих. 

Це були офіцери, сержанти і рядові 

солдати, які визволяли Соснівку, 

Савинці, Косогірку, Ясенівку. Пам’ятник 

встановлено у 1950 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Пам’ятний знак на честь воїнів односельчан, які загинули в  роки 

Другої Світової війни. Виготовлений Київським ХВО «Художник», 

відкритий у 1967 році. Рішенням Хмельницької обласної ради №66 

від  11.03.1972 року взятий під охорону, як пам’ятка історії місцевого 

значення. 

 



Савинці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Пам’ятний знак на честь воїнів односельчан, які загинули в 1941-

1945 роках. Виготовлений Львівською КСФ, відкритий у 1968 році. 

Рішенням Хмельницької обласної ради №66 від  11.03.1972 року 

взятий під охорону, як пам’ятка історії місцевого значення. 

Солобківці 

      Братська могила 

радянським воїнам, які 

загинули в 1944 році при 

визволені Солобковець. 

Скульптуру встановлено в 

1953 році, виготовлена 

Львівською КСФ, відкрита 

у 1955 році. Рішенням 

Хмельницької обласної 

ради №66 від  11.03.1972 

року взятий під охорону, як 

пам’ятка історії місцевого 

значення 



 

     Пам’ятний знак на честь 

воїнів односельчан, які 

загинули в 1941-1945 роках, 

визволяючи Батьківщину. 

Виготовлений місцевими 

майстрами, відкритий у 1965 

році. Рішенням Хмельницької 

обласної ради №66 від  

11.03.1972 року взятий під 

охорону, як пам’ятка історії 

місцевого значення. 

 

 

Стріхівці 

 

    В 1968 році в селі було зведено 

пам’ятник загиблим воїнам-

односельчанам, виготовлено 

майстрами Львівської КСФ. 

Внесений до реєстру, як пам’ятка 

місцевого значення згідно рішення 

Хмельницької обласної ради № 66 

від 11.03.1972 року. 

 

 

 

 



Сутківці 

 

 

 

 

       Пам’ятний знак на честь воїнів односельчан, які загинули в  роки 

Другої Світової війни. Виготовлений Київським ХВО «Художник», 

відкритий у 1973 році. Рішенням Хмельницької обласної ради №66 

від  11.03.1972 року взятий під охорону, як пам’ятка історії місцевого 

значення. 

Тарасівка 

 

     Пам’ятний знак на 

честь воїнів 

односельчан, які 

загинули в 1941-1945 

роках, визволяючи 

Батьківщину. 

Виготовлений 

місцевими майстрами, 

відкритий у 1980 році. 

Рішенням 

Хмельницької 

обласної ради №31 від  19.01.1983 року взятий під охорону, як 

пам’ятка історії місцевого значення. 

 



Шарівка 

 

      Пам’ятний знак на честь 

воїнів односельчан, які загинули 

в  роки Другої Світової війни. 

Виготовлений майстрами  

Київського ХВО «Художник», 

відкритий у 1967 році, замінений 

в 1983 році. Рішенням 

Хмельницької обласної ради №66 

від  11.03.1972 року взятий під 

охорону, як пам’ятка історії 

місцевого значення. 

 

 

Ясенівка 

 

     Пам’ятний знак на честь воїнів 

односельчан, які загинули в  роки 

Другої Світової війни. Виготовлений 

майстрами  Київського ХВО 

«Художник», відкритий у 1981 році. 

Рішенням Хмельницької обласної 

ради №31 від  19.01.1983 року 

взятий під охорону, як пам’ятка 

історії місцевого значення. На 

меморіальних плитах висічені 

прізвища 111 загиблих односельчан. 
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Довідково - інформаційне видання. 

 

 

 

Вони стоять в граніті, бронзі: 

 (пам’ятники Ярмолинеччини) 

Частина 2 

 

 

Відповідальна за випуск: 

Гриб М.А. – директор Ярмолинецької ЦБС. 

 

Комп`ютерне опрацювання: 

Москаленко В.М. – бібліограф-краєзнавець. 
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