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92 (4Укр – 4Хме) 

Я 75 

 

      Ярмолинці від А до Я: енциклопедичний довідник/ укладач В. 

Москаленко. Ярмолинецька районна бібліотека. – Ярмолинці, 2015. 

–32с., фото. 

 

 

 

     Цей  енциклопедичний довідник надасть коротку інформацію з 

широкого кола питань, відомостей і довідок на різні теми  про 

Ярмолинці. Читач дізнається про цікаві факти та події, що 

відбувались в містечку в той чи інший період. Енциклопедичний 

довідник розташований в алфавітному порядку не пов`язаних між 

собою статей та назв. 

     Призначений для широкого кола читачів. 
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     Швидкоплиний час…  Та ми спробуємо  крізь призму 

більш, як 615- річної давнини підняти завісу  великих і малих 

подій, перемог і поразок, згадати чим жили, чого прагнули 

наші предки. 

         Наші Ярмолинці були відомі з 15 століття. І як нас 

вчить історія, це не тільки те, що відбувалось протягом 

певного періоду, а й те що ми повинні завжди пам’ятати. 

Адже весь цей час, навчаючись у старшого покоління, 

вивчаючи історію рідного краю, потомки намагаються 

зберегти та примножити надбане нашими предками. Що 

творили, про що мріяли, за що боролись. І що вони залишили 

після себе, які видатні події залишились у нашій пам`яті. 

Які споруди зостались з тих далеких часів. І які величні 

архітектурні пам`ятки минулого ми вже ніколи не 

відтворимо. 

          Отже потрібно зберігати  і передавати майбутнім 

поколінням все те цінне, чим пишається наша 

Ярмолинеччина. Тому що, яким стане наш  край через 

декілька десятиліть, яким буде його  майбутнє, залежить 

тільки від нас. 

       Бережімо історію рідного краю, бережімо наш чудовий 

край, частинка землі де народились і виросли, звідки пішли у 

далекі дороги і куди завжди повертаємось душею і серцем. 
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                            А. 

 

  Автодор: 

          Історія шляхо-будівельної організації почалася в 1887 

році. Відвідуючи південну частину Проскурівського повіту, 

земський гласний висловив занепокоєння поганими шляхами 

до Ярмолинець, Городка, Буйволовець. Земство взяло це до 

уваги, і прийняло рішення відкрити в Ярмолинцях шляхову 

дільницю №3. У війну великих руйнувань зазнали всі дороги, 

та швидкими темпами були відремонтовані траси Проскурів – 

Ярмолинці – Камянець –Подільський. Почали щороку зростати 

об’єми робіт, тому тривалий час в Ярмолинцях існувала ще 

одна шляхова дільниця – пересувна шляхово-експлуатаційна 

колона. 

 

            Автозаправка: 

           В 1999 році дотримуючись європейських стандартів, 

автозаправки були реконструйовані і набули нового вигляду. В 

даний час в Ярмолинцях функціонують 5 автозаправок, на яких 

можна не тільки заправити машину чи інший вид транспорту, а 

ще придбати необхідні в дорозі речі, продукти, охолоджуючі 

напої чи гарячу каву. 

 

 

          Автостанція:  

           Відкрита в 1971 році, розташована по вул. Чапаєва. 

Кожного дня через автостанцію проходить більше 20  автобусів 

місцевого і обласного 

значення. 

Старе приміщення 

автостанції знаходилось на 

крузі і в даний час там 

розміщенні  магазини. 
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          Аптека: 

         Перша аптека в Ярмолинцях була відкрита в 1890 році. 

Зараз в містечку налічується 8 аптек і 4 аптечних кіоски. 

 

         Адміністрація: 

        Адміністративний будинок зданий в експлуатацію в 2002 

році і знаходиться на пл.. 600-річчя Ярмолинець 1. 

 

 

           Архів: 

         В районному архіві містяться інформаційні ресурси 

району, які забезпечують управлінську діяльність органів 

влади, інших юридичних і фізичних осіб. Тут зберігаються 

фонди з 1946 по 2014 року. 

 

 

         Архітектурні пам’ятки: 

           В центрі Ярмолинець зберіглося декілька старовинних 

архітектурних пам`яток: Бернардинський монастир ХУІІІ ст., 

будинок Грінберга ХІХст., будинок Аврумідера ХІХ ст., 

будинок пані Шиповички, господарське приміщення маєтку  

панів Орловських ХІХ ст., костел святих Апостолів Петра і 

Павла ХУІІІ ст.. 

 

Б. 
 

                  Банк:  

         В Ярмолинцях функціонує три банки. Самий старший – 

ощадбанк почав свою діяльність в 1945-46 роках.  Банк 

«Аваль» був відкритий в березні 2000 року, «Приватбанк» - в 

лютому 2002 року, в 2014 році банк перейшов у нове 

приміщення. 
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        Баня: 

        Діяла в містечку до 

війни, нове приміщення 

бані було побудоване в 

1969 році. В 2015 році з 

фінансових причин баня 

свою роботу призупинила.   

 

 

         Бібліотека: 

         Бібліотека була відкрита в 1923 році і діяла до В.В. війни. 

Підчас війни була розгромлена і почала працювати після 

визволення в 1944 році. Зараз бібліотека розміщена в 

приміщенні Будинку культури, куди перейшла в 1987 році і 

знаходиться на пл. 600-річчя Ярмолинець 1а. 

 

         Березівка: 

         Поселення виникло на початку ХУІІІ століття, як 

фільварок. Приєднане до Ярмолинець в 1923 році. 

 

          Борецький А. В. 

           Народився  Аркадій Володимирович 15 липня 1939 року 

в смт. Ярмолинці. Закінчив Харківський юридичний інститут. 

Працював на різних посадах у Генеральній прокуратурі УРСР. 

Генерал-лейтенант юстиції. 

 

          Будинок культури:  

          В самому центрі 

містечка, на місці старого 

стадіону в 1987 році було 

відкрито новий Будинок 

культури. До цього періоду 

Будинок культури 

розміщувався у приміщенні 

костелу. В 2012 році Будинок 

культури  перейменовано на  «Центр культури і дозвілля». 
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          Будинок творчості: 

          Позашкільний навчальний заклад в період свого 

становлення називався Піонерським клубом (1946р.), 

Будинком піонерів (1960р.), Будинком школяра (1992рік.), з 

2006 року – Будинок дитячої та юнацької творчості. 

 

        Будинок молитви: 

         Церква Євангелістів християн-баптистів «Стрітення 

Господнє» почала діяти в 90-х роках.  В 2004 році проводили 

службу в новозбудованому приміщенні, по вулиці Шевченка. 

 

           Буринці:  

          Відоме з 1625 року. Увійшло до складу Ярмолинець у 

1923 році (мікрорайон). 

 

 

 

           Бучуляк К.Ф. 

          Катерина Фадіївна народилася 30 січня 1955 року.  

Подільська поетеса, член ВТС «Конгрес літераторів України», 

член літературного клубу «Автограф», автор чотирьох збірок 

віршів. 

 

            Бюро технічної інвентирізації. 

           Здійснює технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого 

майна, оцінку та облік. Відкрито в Ярмолинцях в 1993 році. 

 

 

В.  
          Ветлікарня: 

           Була відкрита приблизно в 1939 році  і називалась 

літерна (прикордонна). 

 

 

            Ветаптека: 

           В містечку є чотири ветеринарні аптеки. Перша була 

відкрита в 1939 році і знаходилась при ветлікарні. 
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            Визволення: 

            27 березня 1944 року містечко Ярмолинці було 

визволене від  віднімецько-фашистських загарбників  91-ю 

окремою танковою бригадою 167-ї стрілецької дивізії та 141-ю 

стрілецькою дивізією. В числі перших у селище увірвалася 

батарея САУ гвардії капітана П. Крюковського, якому 

присвоєно звання «Почесного громадянина Ярмолинець» 

 

            Військова частина: 

            Військовим командування в 30-х роках було 

заплановано розмістити військове з`єднання на території ст.. 

Ярмолинці, з метою зміцнення західного кордону. 18 травня 

1935 року почалося спорудження на той час секретної зони, а 

в 1939 році дислокувалася перша військова частина, яку 

поповнили танкісти і авіатори. У 1991 році до нас прибула207-

а Помаранська Червонопрапорна ордена Суворова ІІ ступеня 

стрілецька дивізія. Вданий час вона зветься «128 Помаранська 

база зберігання озброєння та техніки».        

 

 

              Волосний центр: 

              Ярмолинці в 1795 році стають волосним центром і 

входять до складу Проскурівського повіту. 

 

Г.             
             Газета: 

            Газета «Вперед» вперше вийшла 18 листопада 1931 

року підназвою «Колгоспник прикордоння». 

            Газета працівників освіти «Шкільний світ», заснована у 

січні  2002 року. 

 

 

 

             Газконтора: 

             Перша назва підприємства, яке утворилось в липні 

1972 року, була «Виробничо-експлуатаційна газова контора». 
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На даний час Ярмолинецька філія ВАТ «Хмельницькгаз» 

виконує монтажні роботи, здійснює контроль оплати за голубе 

паливо. На обслуговуванні філії знаходиться 488 км. газових 

мереж, 108 промислових та комунально-побутових 

підприємств. 

 

 

 

Д.   
   

               Дитячі дошкільні заклади: 

            Перша згадка про дитячий садок у Ярмолинцях 

належить до 1936 року. Після 

війни був утворений яслі- садок 

«Каштанчик».  Дитячий садок 

«Сонечко» відкрився по вулиці 

Шевченка в 1976 році. Центр 

розвитку дитини «Калинка» 

вступив в дію у 1993 році. 

 

 

            Друкарня: 

            Старе приміщення друкарні було побудоване у 1942 

році окупаційною владою. Знаходилось на перехресті 

Хмельницької і  Пушкінської вулиць (не збереглось).  В 

новому приміщенні, яке знаходиться по вулиці Чапаєва, 

друкарня з 1998 року. 

. 

З. 

   
             Залізниця: 

            12 листопада  1914 року введено в дію залізницю, яка 

мала велике значення для економічного розвитку. Була одна 

гілка Проскурів – Камянець-Подільський. Зараз через ст. 

Ярмолинці проходять потяги на Київ, Чернівці, Одесу. 
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            Завод: 

            Завод «Мега – Тех», відкритий в 90-х роках на ст. 

Ярмолинці. 

Асфальтний завод, розташований за межею містечка і 

виготовляє асфальт для  потреб району. 

 До 90-х років ХХ ст.. в Ярмолинцях діяло багато заводів: 

комбікормовий, маслозавод, консервний, хлібобулочний, 

філіал заводу «Катіон»,  два цегельних заводи,  завод 

«Кристал». 

 

            Зв'язок: 

            У  містечку ще у 

1881 році  працювала 

телеграфна станція. Велике 

двохповерхове 

приміщення поштового 

зв’язку було збудовано в 

1970 році. Ярмолинецький 

цех телекомунаційних 

послуг №2 надає послуги населенню, підприємствам і 

організаціям з телефонного зв’язку, а також доступу до мережі 

інтернет. 

Ярмолинецький  центр поштового зв’язку №8 створено 3 

жовтня 2006 року. Перший поштовий пункт був створений в 

Ярмолинцях ще у 1880 році, куди завозили кореспонденцію зі 

всієї волості. 

 

 

К.   
     Кафе : 

               Найперше кафе було відкрито в 50-х роках і називалося 

«Чайна». В даний час в селищі є десять кафе: в зоні парку 

кафе-клуб «Нічка», в центрі – «Ірина», «Магнолія», 

«Меркурій». На об’їзній дорозі – кафе «Райський куточок», на 

виїзді з Ярмолинець – «Файна Украйна», коло площі – 

більярдний клуб «Лідер». Продовжує приймати відвідувачів 

«Лісова пісня» та «Черешенька». На ринку  працює кафе 

«Зустріч». 
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                    Кінотеатр:  

           В центрі селища в 1967 році було збудовано чудовий 

сучасний кінотеатр «Супутник», який в 2000 році був 

капітально відремонтований, але через кілька років став 

нерентабельним і перестав працювати. 

 

            Костел:  

            Костел святих Апостолів Петра і Павла був 

побудований в 1792 році 

графом Адамом 

Орловським. За зразок було 

взято Варшавський 

Бернардинський храм, 

тільки меншого розміру і 

збудований в районні  

бувших Ярмаркових площ. При радянській владі в  костелі 

розмістився Будинок культури, пізніше Будинок піонерів. В 

1991 році був повернутий католикам, капітально 

відремонтований і набув первозданного вигляду. 

 

              Козак А. Р. 

             Народився Антон Рафаїлович, 25 вересня 1948 року. 

Літератор, краєзнавець, директор технологічного ліцею з 2001 

року, автор десятьох книг переважно на краєзнавчу тематику 

та історію освіти. 

 

            Кредитна спілка: 

            Фінансові установи, які відповідно до закону мають 

право за рахунок залучених коштів надавати кредити на 

власний ризик. В Ярмолинцях перша кредитна спілка 

«Ощадність» почала свою діяльність 30.09.2004 року та 

«Супер-кредит» з 2012 року. 

 

           «Кудрявчик»: 

            Колектив «Кудрявчик» отримав звання «Народного»  

21.05.1970 року, завдяки керівнику, заслуженому працівнику 

культури Широкому П.П. В даний час фольклорно-

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://gerega.org.ua/assets/img/pages/history/yarmolineckiy/006.jpg&imgrefurl=http://gerega.org.ua/konkretni_spravu/history/yarmolineckiy_rayon&h=549&w=730&tbnid=cg6K2RgylIR1YM:&zoom=1&docid=4Zs8RnXxByuuBM&ei=o3V5Vfb-I4qVsgGYxoH4Dg&tbm=isch&ved=0CFQQMygrMCtqFQoTCLbcnZrJh8YCFYqKLAodGGMA7w
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етнографічний ансамбль «Кудрявчик» продовжує радувати 

глядачів. 

               

                 Л.      

    
              Лікарня: 

              Перша  земська 

лікарня на 10 ліжок 

відкрилася в 1890 році. В 

1932 році було побудовано 

чотири корпуси лікарні. І 

тільки в  1968 році  було 

здано в експлуатацію трьох поверхову будівлю лікарні, яка з 

роками добудовувалась і розширялась. 

 

              Лісгосп: 

             В 1949 році підприємство було переведено з м. 

Проскурова у селище 

Ярмолинці і перейменовано 

в Ярмолинецький лісгосп. 

До 1950 року в його склад 

входило 5 лісництв. Зараз до 

складу лісового 

господарства входять  

Чемеровецький, Городоцький, Ярмолинецький, 

Деражнянський та Віньковецький райони. 

 

 

             Ліси: 

             Селище з трьох сторін оточують  мішані ліси: 

«Писарівський ліс», урочище «Березина», «Чорний ліс» та ліс 

«Евеліна». 

 

             Лис П. В. 

             Народився, Петро Васильович, в Ярмолинцях у 1930 

році. Професор, доктор медичних наук. Видав дві монографії, 

понад сто наукових праць. Помер 28.12. 1982 року. 
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            Ліцей: 

            Технологічний ліцей – 

поглиблене вивчення 

інформатики та 

комп’ютерних технологій, 

англійської мови. Засновано 3 

вересня 2001 року. 

 

             Професійний ліцей –навчальний заклад на базі 9-10 

класів, який здійснює підготовку з робітничих професій. Рік 

заснування – 1 листопада 2002 року. 

 

 

М.    

   
                Малі підприємства: 

            У Ярмолинцях зареєстровано 1650 підприємців. Вони  

відкрили  нові торговельні комплекси та магазини: «Зима – 

Літо», «Союз»(2005), «Тритон», «Асорті» (2006), «Економ», 

«Дім меблів», «Все для дому»(2007),  меблевий салон «Ясен» 

(2010). 

 

             Мазур В. В. 

            Народився Валентин Васильович, 2 квітня 1953 року. 

Подільський поет, член ВТС «Конгрес літераторів України», 

автор п’ятьох збірок поезій. 

 

             Матус С. М. 

             Народився,  Степан Маркович, в 1965 році в смт. 

Ярмолинці. Займав посаду начальника інженерної служби у 

штабі ракетних військ стратегічного призначення, генерал-

лейтенанта. 
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             Монастир: 

             Монастир для монахів бернардинського ордена був 

збудований  у Ярмолинцях Войцехом Мархоцьким у 1761 

році. Від  колишнього 

монастирського комплексу на 

сьогоднішній день залишилась 

кам`яна споруда Г-подібної 

форми. В 70-тих роках в 

приміщенні розмістився 

райвійськкомат, ДТСААФ. В 

1979 році після капітального ремонту приміщення зайняв 

міжшкільний навчально-виробничий комбінат. В 2001 році 

будівлю передали професійному ліцею. А з 2013 року частину 

приміщення займає районний історичний музей. 

 

 

   Музеї: 

  Районний історичний музей був відкритий у 1970 році, в 

бувшому господарському приміщенні панів Орловських. 

Старе приміщення вимагало капітального ремонту і музей  був 

закритий на багато років. І тільки в серпні 2013 року було 

майже з нуля відкрито районний краєзнавчий музей. Він 

розмістився в правому крилі колишнього Бернардинського 

монастиря. 

    Музей історії освіти Ярмолинеччини був відкритий у 

грудні 2012 року при Ярмолинецькому технологічному ліцеї. 

Більше 800 експонатів, які відображають сторінки історії 

освіти району від дореволюційних часів до сьогодення. 

   Музей історії редакції був створений в 2011 році, 

розміщений в приміщенні районної газети «Вперед» 
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Н. 

 
               Навчальні заклади: 

           Ярмолинецька НВК, раніше середня школа №1.У 1932 

році , після завершення 

будівництва двоповерхового 

приміщення, семерічка 

перетворюється на середню 

школу №1. В нове 3-х  

поверхове приміщення школа  

перейшла в 1988 році. 

Ярмолинецька ЗОШ №2, друга середня містечкова школа, до 

50-х років була семирічка. В 1967 році побудовано 

двоповерхове приміщення і спортзал. 

               В 1986 році  відкрито дитячо-юнацьку спортивну 

школу ( ДЮСШ). 

 

 

 

  Нотаріальна контора: 

  

            В Ярмолинцях працюють три нотаріальні контори, дві з 

яких приватні. 

 

 

 

О.  

          
             Окупація: 

             8 липня 1941 року німецькі мотоциклісти появилися 

біля середньої школи. Їх обстріляли червоноармійці, кількох 

убили. Та підійшла колона фашистів і воїнам прийшлось 

відступити. Почалися чорні дні окупації. Під час окупаційного 

режиму найбільшу лють проявили фашисти знищивши на ст.. 

Ярмолинці 15 тисяч євреїв та полонених. 

 

http://yarmnvk.at.ua/_nw/0/16414649.jpg
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            Олійник Ж. В.: 

           Подільська поетеса, Жанна Василівна, народилася 8 

червня 1951 року в м. Одесі. Друкується в альманахах, 

періодичних виданнях. Член ВТС «Конгрес літераторів 

України» з 2009 року, член  літературного клубу «Автограф». 

 

 

 

 

          Орда Н.:  

           Наполеон Орда – білоруський 

та польський композитор, музикант, 

художник. В 1847 році побував на 

Ярмолинеччині,  і в своїх малюнках 

увіковічнив   монастир ордена 

бернардинів, Сутковецьку церкву-

фортецю та Сутковецький замок. 

 

 

 

 

 

П.  

     
      Парк: 

             В 1960 –х роках в 

центрі містечка, коло 

кінотеатру «Супутник» був 

розбитий парк, тоді його 

назвали  «Комсомольський», 

бо працювала переважно 

молодь. Було висаджено 

багато декоративних дерев, 

вистелені асфальтовані доріжки. В центрі парку оформлено 

клумбу,  яку оточували плакучі верби. 

 

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Napoleon_Orda.jpg&imgrefurl=https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0&h=529&w=500&tbnid=xQhCi88uTlwH8M:&docid=UUyfHgkxlklQKM&ei=d2bEVeTuMoexygO_kYagDw&tbm=isch&ved=0CCAQMygBMAFqFQoTCKSGqKTBlscCFYeYcgodv4gB9A
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Napoleon_Orda.jpg&imgrefurl=https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0&h=529&w=500&tbnid=xQhCi88uTlwH8M:&docid=UUyfHgkxlklQKM&ei=d2bEVeTuMoexygO_kYagDw&tbm=isch&ved=0CCAQMygBMAFqFQoTCKSGqKTBlscCFYeYcgodv4gB9A
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                    Пенсійний фонд: 

           Проводить збір та облік страхових внесків, призначає 

пенсії, забезпечує  їх фінансування та виплату. Почав 

працювати в селищі у 1991 р 

 

 

 

 

           Пам`ятники: 

          На території Ярмолинець  знаходиться багато 

пам’ятників  бойової, трудової та історичної пам`яті. Самий 

старий пам’ятник  В. Леніну був встановлений у 1937 році. 

Після «Революції гідності», у 2014 році його було повалено. 

 

 

 

           Площа: 

          На 600- річний ювілей селища в центрі було  розбито 

площу, яку так і називали. Площу прикрасили зелені 

насадження, лавочки, ліхтарі. А в 2011 році на площі був 

збудований фонтан. 

 

 

          Пожежна частина: 

          У важкі післявоєнні 

роки постало питання 

створення в Ярмолинцях 

пожежної команди. В бойову 

обслугу команди входило 

двоє коней, пожежно-кінний 

хід, та 9 чоловік особового 

складу. Базувалась пожежна 

команда в будівлі у центрі Ярмолинець по вул. Мічуріна. Там 

було приміщення для коней і приміщення для бойової 

обслуги. Поруч була побудована дерев`янна каланча з якої 

здійснювалось спостереження за навколишніми будівлями. У 

1959 році пожежна команда передислоковується в приміщення 
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на території якої знаходиться в даний час. 1979-1982 – 

будується нове пожежне депо. 

 

Р. 
 

                        РЕМ. 
              Перша дизельна 

електростанція запрацювала 

в маєтку Орловського. В 1920 

році цю електростанцію 

використовувала 

новостворена влада. У 1950 

році на околиці Ярмолинець 

була побудована потужна 

підстанція, а 1965 році були сформовані районні 

електростанційні мережі. У 1995 році Ярмолинецька РЕМ стає 

окремим структурним підрозділом ВАТ ЕК  

«Хмельницькобленерго». 

 

 

 

             Ринок: 

             Ярмолинецький ринок  бере свій початок з 

Петропавловського ярмарку, який приніс славу містечку.  В 

1835 році за сприяння А. Орловського з містечка Тинна до 

Ярмолинець перевели найбільший в Подільській губернії 

Петропавловський ярмарок. Нинішній ринок перетворився на 

сучасний  торгівельно-сервісний центр, з критими ятками і 

павільйонами. 

 

 

 

             Ройтер І. М. 

            Професор, доктор технічних наук, Ісак Менашович 

народився в містечку Ярмолинці 2 жовтня 1909 року. У 1935 

році закінчив Київський технологічний інститут харчової 

промисловості. 1941-45 перебував на фронтах Другої світової 

війни. У 1965 році – доктор технічних наук, в 1966 отримав 
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наукове звання професора. В його доробку понад 360 

наукових праць. Помер І. Ройтер у 1998 році. 

 

 

            Рубо  Ф.  

            Франц Рубо, живописець-

баталіст. Народився 15 червня 1856 

року в м. Одесі.  В 1882 році побував у 

Ярмолинцях  на ярмарку і написав  

картину «Вулиця в Ярмолинцях», за яку 

отримав академічне звання. Помер у 

Мюнхені в 1928 році. 

 

С .   

   
                     Салони  краси.    

           Раніше в селищі працювала одна перукарня.        

Починаючи з 2000 років з`являється багато приватних салонів, 

де можна зробити не тільки зачіску, а ще манікюр та педикюр. 

 

 

               Санепідемстанція. 

            СЕС – установа санітарно-

епідемічної служби, яка здійснює 

санітарно-державний стан на 

підвідомчій території, організовує 

роботу з попередження і 

ліквідації інфекційних, 

паразитарних і професіональних 

захворювань. В Ярмолинцях була створена в 30-х роках. З 

1969 року  районна СЕС знаходиться в будинку «пані 

Шиповички», по вулиці Шевченка. 

 

              Снігур О. 

              Народився Олександр Семенович 10 січня 1933 року в 

с. Пільний Олексинець Городоцького району. Журналіст, 

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://valentina-site.ru/wp-content/uploads/2012/03/Rubo.jpg&imgrefurl=http://sergeytsvetkov.livejournal.com/226143.html&h=773&w=598&tbnid=aSh1RPpSnsZ5-M:&docid=KUlO1LovrFhw6M&ei=QmrEVbOgLofmyQOJr6sI&tbm=isch&ved=0CEsQMygmMCZqFQoTCLPJpPPElscCFQdzcgodidcKAQ
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://valentina-site.ru/wp-content/uploads/2012/03/Rubo.jpg&imgrefurl=http://sergeytsvetkov.livejournal.com/226143.html&h=773&w=598&tbnid=aSh1RPpSnsZ5-M:&docid=KUlO1LovrFhw6M&ei=QmrEVbOgLofmyQOJr6sI&tbm=isch&ved=0CEsQMygmMCZqFQoTCLPJpPPElscCFQdzcgodidcKAQ
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краєзнавець. Автор книг про історичне минуле рідного краю 

«Ярмолинці» та «Книги Скорботи України» 

 

            Стадіон: 

            В 1950 році методом народної будови був зведений 

стадіон в центрі Ярмолинець.  Згодом на його місці 

побудували  Будинок культури. А новий  стадіон «Юність» 

збудували на окраїні селища в 1972році. 

 

              Ставки: 

              В Ярмолинцях завжди було проблематично з водою, 

бо на території нема великих річок. Є декілька ставків. Ставок 

«Звіринський», був викопаний в ХІХ ст, коли в містечку 

відбувалися ярмарки, щоб можна було напоїти велику 

кількість коней та худоби. На західній  околиці Ярмолинець є 

три  невеликих ставки. 

 

Т. 
  

    ТСОУ (ДТСААФ) 
           22 вересня 1937 року в Ярмолинцях була створена 

районна організація ТСО 

АВІАХІМ. 12 вересня 1951 року 

Радою Міністрів України 

прийнято рішення про 

об`єднання ДОСАРМ, ДОСАВ, 

ДОСФЛОТ в єдиний ДТСААФ, 

який досить довго знаходився у 

приміщенні бувшого монастиря. І тільки в 1971 році було 

побудовано приміщення – будинок військово-технічного 

навчання. 8 липня 1993 року створено спортивно-технічний 

клуб товариства сприяння обороні України. В листопаді 2005 

року реорганізований в професійно-технічний навчальний 

заклад (ПТНЗ) Ярмолинецького РСТК ТСОУ. Готує водіїв 

автотранспортних засобів всіх категорій та електромонтерів. 
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           Територіальний центр: 

           Ярмолинецький територіальний центр був 

зарегістрований 29.06.2010 року для надання соціальної 

допомоги пенсіонерам та інвалідам без забезпечення 

проживання. 

 

У.     

      
       Універмаг: 
             Був відкритий у 1967 році і став прикрасою центра 

містечка. В даний час в його приміщенні розмістився магазин 

«Кошик». 

 

 

Ф.    

 
       Фабрика: 
            В Ярмолинцях розміщено декілька швейних фабрик і 

цехів. З 2005 року працює цукеркова фабрика. 

 

              Фонтан: 

              З нагоди 20-річчя Незалежності України 

ярмолинецьким КРБП «Модерн»  на площі 600-річчя 

Ярмолинець збудовано фонтан. 

 

              Француз О. 

               Олена Йосипівна народилась 6 листопада 1925 року в 

с. Березівка (нині входить до складу Ярмолинець). Закінчила 

Київське училище прикладного мистецтва. Працювала на 

Чернівецькому текстильному комбінаті. Член НСХУ з 1968 

року. Заслужений майстер народної творчості України. 
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              Фурман Б. 

              Народився Борис Антонович4 березня  1955 року. 

Журналіст, поет, автор двох поетичних збірок. Заступник 

редактора Ярмолинецької районної газети «Вперед». Член 

національної спілки журналістів України та Асоціації 

спортивних журналістів України. 

 

Х.   

 
                    Хоптяр  С.І. 

              Хоптяр Степан Іванович, народився в м. Ярмолинці 

23.01.1921 року. З 1941 року служив в протитанкових військах, в 

числі перших форсував р. Одер. За героїзм та бойові заслуги 

10.04.1945 року присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

Загинув 30.04.1945 року. Похований в м. Жари (Польща). 

 

               
  Храми: 

           В даний час в Ярмолинцях існують храми багатьох 

конфесій.  

Найпершою була відкрита 

новозбудована святиня 

УПЦМП в ім’я Святих 

апостолів Петра і Павла 26 

вересня 1991 року. В 2000 році 

в селищі починає діяти 

Українська православна 

церква Київського патріархату. Вона була відкрита 12 липня на 

свято Петра і Павла в ім’я Преображення Господнього.     В 

2006 році в селищі зареєструвалась релігійна громада греко-

католиків. 6 листопада 2011 року у Ярмолинцях відкрили 

греко-католицький храм Пресвятої Трійці. 
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Ц.   

  
         ЦНАП: 
               З метою виконання вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги» 27 грудня 2013 року було урочисто 

відкрито Центр надання адміністративних послуг у 

Ярмолинецькому районі. 

 

 

 
             Цюпак А. 

             Народилась Алла Анатоліївна в Ярмолинцях 16 грудня 

1976 року. Видавець, засновник, автор та художник дитячого 

видання. Член Хмельницької міської літературної спілки 

«Поділля». 

 

             Центр зайнятості: 

             Створений в грудні 1990 року на базі бюро з 

працевлаштування. Для реалізації прав громадян на працю і 

забезпечення соціального захисту тимчасово незайнятого 

населення. 

 

 

Ш.  

 

  
           Швець М. 
               Народився Микола Мефодійович 06 грудня 1958 року 

в Ярмолинцях. Військовий пенсіонер, поет. Автор двох збірок 

поезій. Член ВТС «Конгрес літераторів України» з 2007 року.  

Член літературного клубу «Автограф». 
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               Школа мистецтв: 

                У 1967 році в 

Ярмолинцях , для здійснення 

позашкільної мистецької освіти, 

було відкрито музичну школу в 

старому приміщенні. У 1985 році 

школа перейшла у новозбудоване 

типове двох етажне приміщення. 

У лютому 2007 році музичну 

школу перейменували в школу мистецтв. 
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Предметний покажчик 

 

А 

Автодор 6 

Автозаправка 6 

Автостанція 6 

Адміністрація 7 

Аптека 7 

Архів 7 

Архітектурні  пам’ятки 7 

Б 

Банк 7 

Баня 8 

Бібліотека 8 

Будинок культури8 

Будинок творчості 9 

Будинок молитви 9 

Буринці 9 

Бучуляк К.Ф. 9 

Бюро тех.. інвентирізації 9 

В 

Ветлікарня 9 

Ветаптека 9 

Визволення 10 

Військова частина 10 

Волосний центр 10 

Г. 

Газета 10 

Газконтора 11 

Д. 

Дитячі дошкільні заклади 11 

Друкарня 11 

З. 

Залізниця 11 

Завод 12 

Зв`язок 12 

К. 

Кафе 12 

Кінотеатр 13 

Костел 13 

Козак А.Р. 13 

Кредитна спілка 14 

Л. 

Лікарня 14 

Лісгосп 14 

Ліси 14 

Лис П.П.14 

Ліцей 15 

М. 

Малі підприємства 15 

Мазур В.В.15 

Монастир 16 

Музеї 16 

Н. 

Навчальні заклади 17 

Нотаріальна контора 17 

О. 

Окупація 17 

Олійник Ж. В. 18 

Орда Н. 18 

П.  

Парк 18 

Пенсійний фонд 19 

Пам`ятники  19 

Площа 19 

Пожежна частина 19 

Р. 

РЕМ 20 

Ринок 20 

Ройтер І.М. 20 

Рубо Ф. 21 

С. 

Салони краси 21 

СЕС 22 

Снігур О.С. 21 

Стадіон 22 

Ставки 22 

Т. 

ТСОУ 22 

Територіальний центр 23 

У. 

Універмаг23 

Ф. 

Фабрика 23 
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Француз О.Й. 23 

Фурман Б.А. 24 

Х. 

Хоптяр С. 24 

Храми 24 

Ц. 

ЦНАП 25 

Цюпак А.А. 25 

Ш. 

Швець М. М. 25 

Школа мистецтв 26 
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Для нотатків 
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Довідкове видання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярмолинеччина  від  А до  Я. 

 
Енциклопедичний довідник. 

 

 

 

 

 

 
 

Відповідальна за випуск: 

Гриб М.А. 

Директор Ярмолинецької ЦБС 

 

 
 

Компютерне опрацювання: 

Москаленко В.М. 

Бібліограф-краєзнавець ЦБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Папір  офсетний. Формат 21х14,5. Друк ізографією.  Наклад 20 примірників. 

……………………………………………………………………………………… 

 
Підписано до друку:  2015 року Віддруковано з готового оригіналу – макета 

Ярмолинецька ЦРБ. Смт. Ярмолинці пл.. 600-річчя Ярмолинець, 1а 
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