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Ясенівка: Село Ясенівка – центр Ясенівської сільської
ради.
Розташоване на рівній місцевості біля старого шляху , що вів з
м. Хмельницького до м. Кам’янця-Подільського. Відстань до
райцентру 10 км, до залізничної станції Ярмолинці - 5км.
Загальна територія -2402,6 га.
Перші літописні згадки про село Сказинці (так називалась
Ясенівка до 1966 року) належить доXIII – XIV століття. Стара легенда
розповідає
про поселення, яке було зруйноване татаро –
монголами за відчайдушний опір. Руїни села вороги зорали сохою,
щоб і сліду не залишилось від непокірних слов’ян. На сказах
(слідах), пороблених сохою, частина жителів, що повернулась,
почала будувати житло, звідси село дістало назву Сказинці . Через
село протікає дві невеличких річки, які утворюють п’ять ставків.
Грунти населеного пункту і полів, чорноземні.
Населення села – українці.
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А
Адміністративний будинок зданий в експлуатацію в 1987р, по вулиці

Грушевського 6, де розмістилася на першому
поверсі сільська Рада, другий поверх правління
колгоспу.

Б
Балюк Петро Іванович комбайнер колгоспу ім. Ватутіна, нагороджений

ордером:
«Трудовоїслави» ІІ ступеня,в 1981 р та орденом:
«Трудової слави» ІІІ ступеня в 1979р.
Бирко Олександр Олександрович 1961р.н

посмертно
нагороджений орденом «Червоної
Зірки», який
загинув
13
травня
1980р.,
при
виконанні
інтернаціонального обов’язку в Афганістані.

Бібліотека відкрита в 1936р. була відкрита перша

бібліотека в селі Ясенівка. Сільська бібліотека не
мала свого окремого приміщення. В 1936р. в
бувшому костьолі був відкритий клуб, і в
«захристі» костьолу в маленькій кімнаті було відкрито бібліотеку.
Книжковий фонд в бібліотеці становив 2000 примірників книг. 1972р.
була в будинку ксьонза (плебані), а в 1992р, перейшла в нове
приміщення будинку культури по вулиці Шевченка 8.Це просторе
приміщення : читальнй зал, дитяча кімната, абонемент.
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Боднар Юлія Євстафіївна ланкова - нагороджена орденом: «Трудового

Червоного Прапора» в 1971р.
Будинок культури . В 1936 р. був відкритий в бувшому костьолі клуб на

250 місць. В 1989р. розпочато будівництво
нового будинку культури. В 1992р здано в
експлуатацію по вулиці Шевченка 8. Будинок
культури має два поверхи. На першому поверсі
будинок культури, другий поверх займає
бібліотека.

Д
Данчишина Лідія Олександрівна, доярка: нагороджена орденом : «Знак

Пошани» в 1986р.
Дитячий дошкільний заклад відкрито в 1965 р,зразу належав колгоспу, в

2005р. перейшов в комунальну власність
сільської Ради . Відвідують садочок 20 дітей.

К
Клочкова Валентина Пилипівна зоотехнік,нагороджена орденом :«Знак

Пошани»,в 1981р.
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Костел споруджено 1803 року коштом власника села

Францішка Марковського. З 1948 року по 1989 рік
храм був закритий радянською владою. Після
повернення вірним святиню відремонтували
завдяки зусиллям о. Владислава Ванагса. У 1992 році
костел освятив єпископ Ян Ольшанський. Ясенівку
обслуговують дієцезіальні священики з парафії cв.
Апп. Петра і Павла у Ярмолинцях.
Кшишинська Франя Антонівна.

завідуюча бібліотекою- філіалу с.Ясенівка, нагороджена
орденом : «Знак Пошани»,в 1981р.

Л
Лижовий

Микола Михайлович тракторист, нагороджений

орденом:

«Трудового Червоного Прапора» в 1986 р

М
Мігаль Анатолій Петрович народився 24. 12. 1932 року в с.

Ясенівка Ярмолинецького району. Закінчив педагогічний
інститут. Дебют гумориста відбувся ще коли Анатолій
Петрович працював учителем. Після декількох вдалих
гуморесок йому запропонували працювати в редакції
районної газети «Вперед». Керував літературною студією
«Пролісок» при районній газеті.Член Спілки журналістів СРСР з 1983
року. Перше оповідання «Валя» надруковване у районнійгазеті «
Вперед». В 1991 році вийшла перша книжка віршів для дітей. через
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рік виходить ще одна книга автора «Гумористичні оповідки». Він
перший серед журналістів районки вийшов на широку арену читача.

О
Огороднік Ніна Семенівна доярка, нагороджена орденом

«Знак пошани» ,1974 році.

П
в 1967 р. селі споруджено пам’ятник
загиблим воїнам – односельчанам
скульптором
Кореновим із Хмельницької обласної художньої
майстерні . На меморіальних плитах висічені прізвища
111 загиблих односельчан.
Пам’ятник

С
Сасюк Петро Михайлович поет -реаліст народився

12 липня 1951 року в с. Ясенівка на Хмельниччині
в
селянській
родині.
Закінчив
місцеву
восьмирічку та Новосільську середню школи.
Після закінчення вступив до Хмельницького
технологічного інституту, який успішно закінчив.
За направленням працював на Кіровоградщині.
Служив в рядах радянської армії. З 1975 року
працював на Рівненщині на різних посадах в сфері обслуговування. В
даний час працює директором товариства в м. Рівне. Пише давно,
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пише під настрій,пише для рідних, друзів, знайомих, близьких і
просто так – для власної душі. .
Перші публікації побачили світ як в колективних ,так і у власних
збірках. У 2000 році вийшла збірка «Ярмоленецькі самоцвіти» , 2001
р. в історичній книзі- «Заріцьк- через віки у майбутнє», 2002 р. у
власній збірці під назвою «Я-600», 2006 р. світ побачила збірка «Біль
душі», 2015р. збірка «Крізь терни».
сонячна
електростанція, збудована на кошти чеських
інвесторів . Партнером у реалізації проекту
стала
чеська
компанія
«Екотехнік
Чех».Загальна сума вкладених інвестицій
становить 26 млн грн. Площа земельної
ділянки, на якій побудована сонячна електростанція, складає 2,5 га.
Представник компанії-виробника Алеш Коростенськи зазначив, що
річне виробництво енергії складе 2,3 млн кВ-год. Він додав, що з
часом потужність сонячної електростанції буде доведена до 5
мВт.Термін експлуатації електростанції становить 35 років.
Сонячна

електростанція перша

Т
Трач Василь Іванович голова колгоспу , нагороджений орденом: «Знак

Пошани»,в 1986р
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Х
Храм На території

села знаходиться храм
Вознесіння
Хреста
Господнього, який
збудований в 1992р, по вул. Грушевського.

Ш
Швець Михайло Вікторович комбайнер, нагороджений

орденом: «Знак Пошани» в 1972 р, орденом «Леніна» в
1986 р, та орденом «Трудового Червоного Прапора» в
1977р.

Школа В 1927р . школа була у поповій хаті,три
класи і вчив один вчитель. В 1930р. в селі було
здійснено загально початкове навчання. В1934
р. початкові школи вселі були перетворені в
неповносередні. Перші вчителями були Чернов і
Косаківська. В 1940 р.в неповносередній школі працювало 12 вчетелів
і навчалося 340 учнів.В1967 р. розпочато будівництво восьмирічної
школи.В 1972р. закінчено будівництво двоповерхової школи.Вона
має дев’ятькласних кімнат, НКК, спортивний зал,їдальня,бібліотека,
майстерня.
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Використані джерела
1. Історія бібліотеки села Ясенівка. - 2011- .66с. : фото.
2. Літопис села Ясенівка. – 2011 : фото.
3. Слободянюк П.Я. Місцеве самоврядування Хмельниччини:
нариси історії місцевих громад Ярмолинецького району/
П.Я.Слободянюк,
Ю.А.Хоптяр;
Хмельницька
облрада;
Хмельницька облдержадміністрація – Хмельницький:
Поділля, 2004. – 367с. : фото.
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