ПАСІЧНА
Просте невеличке
подільське село,
мені наймиліше у світі
воно!
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Де листям зеленим
Діброва шумить
Там Пасічна наша
Віками стоїть.
В.В. Люховець

Анкета села
Село Пасічна – центр Пасічнянської сільської ради Ярмолинецького
району, Хмельницької області.
Засноване близько середини ХVІІ століття.
До 1793 року село входить до Летичівського повіту Подільського
воєводства (Польща).
З кінця ХVІІІ століття по 1917р. – Летичівського повіту Подільської
губернії (Російська імперія).
1918-1919рр. – Шарівської волості Проскурівського повіту.
З 1923р. по 1959р. – до Михалпільського (Михайлівського з 1946 р.)
району Проскурівського округу, Вінницької (з 1936р. Кам’янець –
Подільської) (з 1954р. Хмельницької ) області. З 1960р.по 1963р. – до
Ружичнянського району, Хмельницької області.
В 1963р. – приєднане до Ярмолинецького району.
Розташоване вздовж річки Вовчок по прямій лінії на протязі 6км., за
17км. від райцентру Ярмолинці, за 22км від залізничної станції
Ярмолинці та за 20км. від обласного центру Хмельницький.
Населення -242 осіб (станом на 1 січня 2015р.).
Основне заняття жителів села – сільське господарство.
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За народними переказами, ще на початку ХVІІ ст.. на місці нашого села
був ліс, в якому на численних пасіках проживали бджолярі. Десь ближче
до середини ХVІІ ст. польський граф Дульський, який тільки що дістав у
володіння містечко Шарівка і прилеглі до нього землі, вирішує
розширити число угідь, придатних для сільськогосподарського обробітку
та кількість поселень, де проживали б селяни, які мали обробляти ці
землі. За його наказом ліс, який був недалеко від Шарівки вирубують, а
на його місці граф засновує нове село, яке назвали Пасічна на згадку про
працелюбних бджолярів та їх промисел. За кілька верст на схід від
Пасічної було закладено присілок Магнишівка, який пізніше за наказом
Дульського був перенесений до самого села Пасічна. Селяни стали
займатися виключно землеробством.
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Б
Будинок культури
В Пасічні клуб розміщувався в старі
хатині з 1930року по 1974 рік . В
1974році відкривається сучасний на
той час будинок культури, який діє і
по наш час.

Бібліотека
Перша при клубна бібліотека
почала працювати в 1952році. В
1974 році коли відкрився
Пасічнянський
будинок
культури переходить бібліотека,
яка діє і по наш час. В сучасних
умовах бібліотека веде активну і
цілеспрямовану
роботу
по
відродженню
українських
народних звичаїв, традицій.
Цьому сприяє і робота гуртка
«Український віночок». який діє
при бібліотеці, та музейної
кімнати «Подільської вишивки».

7

В
Відділення зв’язку
Відділення зв’язку в Пасічні відкрили в1968році працює і по нині,
розміщене в приміщенні біля сільської ради, де діє по наш час.

Д
Дуб
За переказами старожилів він
залишився з часів старого лісу і
ріс,коли тут були ще пасіки. Вік
його сягає близько чотириста
років.

Дошкільний заклад:
Перші дитячі ясла в Пасічні
з’явились в 1951році(сезонні), на
1січня 1959року на території
Пасічнянської сільської ради
діяло троє сезонних дитячих
ясел. В грудні 1985році відкрито
дитячий садок «Сніжинка» на 25
місць, з вересня 1988року був
відкритий
дитячий
садок
«Берізка» на 25 місць, та
призупинив свою роботу в липні
1996році. В 2005році відкрили
дошкільний навчальний заклад
«Сонечко» при Пасічнянській
загальноосвітній школі І-ІІст,
який в зв’язку зменшенням
контингенту дітей призупинив
свою роботу в 2013році.
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М
Магазин
В 1923році вперше виникає
спілка споживачів, в 1982 році
вступив в дію новий магазин що
діє і по сьогодні.

Малі підприємства:
З 2000-го року на території села зареєстровані фермерські
господарства: «МІЛ-Агро», «Медобори», діють і по сьогодні.
Музей:
В 2012році при сільській
бібліотеці відкрито музейну
кімнату «Подільської вишивки»,
де зібрано більше 250 робіт
жителів села.
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П
Пам’ятник:
Пам’ятник
воїнам
–
односельчанам, які загинули
на
фронтах
великої
вітчизняної війни – було
встановлено в 1970році – до
25-ї
річниці
Великої
Перемоги.

Пам’ятник:
Пам’ятний знак жертвам
Голодомору
1932-1933рр.відкрито у 2008 році.

Пасічнянська сільська рада
розпочала свою роботу з
березня 1944 року (після
визволення села). Пасічнянська
сільська рада в 1950 році,
об’єднала три села: Пасічна,
Магнишівка, Васильківці, діє і
по сьогодні.
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Р
Річка Вовчок:
На лівому березі якої,
розташоване с. Пасічна, і
тягнеться вздовж її долини на
протязі 6 кілометрів.

Ф
ФАП
З середини 50 – х років
відкрито ФАП. Сьогодні ФАП
розміщений в приміщенні біля
сільської ради, де діє і по наш
час.

Х
Храм
В 1821році польський граф
Дульський збудував кам’яну
церкву на честь Покрови
Присвятої Богородиці. На
початку 90-х церква була
капітально відремонтована, у
2010році біля неї спорудили
дзвіницю, діє до нині.
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Ш
Школа:
Церковно
–
приходська
школа відкрита в 1883році. В
1911році
було
відкрито
початкову
чотирикласну
школу. Навчання тут тривало
до 1918року.
В період війни школа не
працювала. Відновила свою
роботу школа з 1 вересня
1944р.
В
1949
році
реорганізація школи початкової
в семирічку, а в 1960 році
школу було реорганізовано у
восьмирічну. В 1969році школа
була
реорганізована
з
восьмирічної
у
неповну
середню. В 1996 році школа із
неповно
середньої
стає
називатися загальноосвітньою
І-ІІ ступенів. Закрили школу у
2013році
В
зв’язку
з
реорганізацією.
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Топоніми села
Пасічна – згадка про багатовікове заняття селян-пасічників. В лісі
знаходилися численні пасіки, якими опікувалися працелюбні і вмілі
бджолярі. Свій промисел вони зуміли зберегти протягом кількох століть.
Дуб – За переказами старожилів він залишився з часів старого лісу і ріс,
коли тут були ще пасіки. Вік його сягає близько 400 років.
Хутір Волошина – названий на честь свого засновника Івана Волошина.
Хутір Чернівка – названий на честь свого засновника Павла Чернова.
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