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Інформаційне
видання
знайомить
читачів
з
історичними
меморіалами
та
пам’ятниками,
які
знаходяться в селищі Ярмолинці. Розраховано на широке
коло читачів.
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Наше невеличке містечко багате на пам’ятники
бойової, трудової та історичної пам’яті. Але найкращі
пам’ятники сьогодення – це наші добрі справи, які ми
залишимо нашим нащадкам.

Пам’ятник радянським офіцерам,
які загинули в 1944 році. Обеліск –
залізобетон. Встановлений в 1970
році, вул. Залізнична 54.

Братська

могила
військовополонених
розстріляних
в
1941-42рр.
Відкрито в 1970 році, вул.
Залізнична 54.

Братська могила жертв фашизму
розстріляних
в
1942
році.
Встановлено гранітний обеліск на
цегляному постаменті, відкрито в
1970 році, вул. Залізнична 54.

Меморіал на честь воїнів-земляків,
які
загинули
1941-45
рр.
Скульптурна композиція із міді,
залізобетону та граніту, створена
київським ХВО «Художник» і
відкрито в 1969 році. Знаходиться
на вул. Шевченка 2.

Братська могила радянських воїнів,
які загинули під час визволення
Ярмолинець
в
1944
році.
Встановлено
залізобетону
скульптуру в 1956 році, львівська
КСФ. Знаходиться на пл. 600-річчя
Ярмолинець 1.

Пам’ятник з’єднанням Радянської
армії, які визволили Ярмолинці в
березні 1944 року. в числі перших
була батарея САУ гвардії капітана
П.
Крючковського.
Пам’ятник
встановлено
в
1989
році.
Знаходиться на вулиці Пушкіна.

Пам’ятник жертвам голодомору 193233 р.р. Встановлено в 1993 році,
знаходиться на старому кладовищі.

Пам’ятник В. І. Леніну. Встановлено в
1937
році.
Після
проголошення
незалежності
України,
старий
пам’ятник,
який
не
підлягав
відновленню був демонтований. На
його місці встановили бюст В. І. Леніну,
який раніше знаходився на території СШ
№1.

Пам’ятник трудової діяльності –
трактор
«ХТЗ»
1930
року.
Встановлений
в
1975
році
місцевими
майстрами.
Вул.
Пушкіна 36.

До 600-річчя з часу заснування
містечка, в 2000 році було
встановлено пам’ятний знак «600річчя Ярмолинець» на центральній
площі.

Пам’ятник членам американської
добровільної місії, які були
помилково розстріляні в 1920 році
червоними козаками. В 2002 році
фондом
«Хесед-Бешт»
був
споруджений пам’ятник, який
знаходиться
на
старому
єврейському кладовищі.

Пам’ятник
Тарасу
Григоровичу
Шевченку. Відкрито в 2003 році,
мідний бюст на мармуровій стелі.
Знаходиться на пл. 600-річчя
Ярмолинець 1.

Пам’ятник загиблим воїнамафганцям відкрито в 2004
році. На гранітній плиті
викарбовано портрети і імена
сімох жителів Ярмолинеччини,
які не повернулися з чужої
війни.

При в’їзді в Ярмолинці стоїть
великий гранітний хрест пам’ятник
жертвам
голодомору
1932-33
рр.
Відкритий в 2008 році.

Пам’ятник героям та жертвам
Чорнобильської
аварії,
відкрито
в
2011
році.
Знаходиться на перехресті
вулиць Хмельницької та
Пушкіна.

