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ВСУП
Чи все ми знаємо про землю де народилися та зросли, де
могили наших предків, де живуть наші батьки? З якого ми роду,
куди сягає наше коріння? Все це ми можемо дізнатися з походу
слідопитів. Він дає

можливість побачити сивину минулих

десятиліть, відновити невинно забуті, загублені в ході бурхливих
подій факти історії рідної землі, глибше осмислити події минулого і
сьогодення, дізнатися про тих чиї імена знають всі, відшукати тих
які ще не відомі і не увійшли в літопис нашої історії. З цього
посібника можна дізнатися про с. Вербка. Перша згадка про с.
Вербка датована тринадцятим століттям. За переказами, раніше
село мало назву Зелена Вербка і розташовувалося на схід за 2-3 км
від теперішнього села. Впродовж багатьох років в урочищі Безодня
знаходять знаряддя праці з каменю, крем’яні ножі, фрагменти
гончарних виробів, кістки свійських тварин. У вісімнадцятому
столітті село дісталося польському пану Дульському, потім –
магнату Напорожному, шляхтичу - Малуї, француз - Дай Жеку. В
кінці вісімнадцятого століття на аукціоні за борги придбав
відставний генерал медичної служби Миткевич, який проживав в
Одесі.
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А. Автобусна.
Побудована в 1985 році місцевим жителем Станчаком
Миколом Іллічем ветераном ВВВ по вулю Центральній

Б. Бібліотека
Була відкрита в 1924 р., діяла до війни. Під час війни була
розгромлена. Почала працювати після визволення в 1944 р.
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Д. Дуб.
У парку на розі колишнього поміщицького приміщення росте
дуб-велетень, з діаметром стовбура 196 см.

Л. Ліси
З трьох сторін село оточують ліси: «Довга», «Москалька»,
«Березина», «Дуби»
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М. Медпункт
В центрі села знаходиться за адресою вул. Молодіжна 40.
М. Могила
В лісах села точилися бої партизанів з німцями. На окраїнні
лісу знаходиться могила партизана Миколи Вороніна

М. Магазини.
На території

села діє два продовольчі магазини по вул.

Молодіжна та Центральна.
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М. Маєток.
Панський маєток знаходиться на вершині паркового пагорба.
Міцний панський маєток з добротними підвалами. Товщина стін
сягає 1,5 м. До нього з усіх боків ведуть вісім старих панських
доріг. До цих пір збереглись обабіч них алеї - три з гледичії, три
колючкові, грабова.
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П. Пам’ятник.
Загиблим

воїнам спроектував та збудував місцевий житель

Станчак М.І., зведений у 1969 році та внесений до державного
реєстру рішенням сесії Хмельницької обласної ради № 66 від 11
березня 1972 року, як пам’ятка історії місцевого значення.
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П. Парк.
Парк площею 4,8 га. Північна частина парку є ділянкою
грабово-кленового лісу, яка знаходиться на схилах (часто схили
сягають 45-47%), де дерева мають значні розміри. Особливо
вражають липи, діаметр стовбура найбільшої з них складає понад
120 см.
У південній частині парку на невеликій ділянці зосереджується
основна колекція дендрофлори. Саме тут ростуть дві модрини
європейських та стільки ж сосен черних, ялина європейська
якороподібної форми, софора японська, гледичія трикалючкова –
загалом майже 50 таксонів дерев та кущів.
Заповідний статус парк отримав у 1990 році.
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С. Сільська рада.
Знаходиться за адресою вул. Центральна
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С. Сад.
На північній окраїні села висаджено молодий яблуневий сад
площею 50 га.

С. Ставки.
На території села є 5 ставків, площею 15,4 га
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Т. Топоніміка.
Село називається Вербка тому, що починається село зі ставка який
вербами.
ВУЛИЦІ
Воловщина (від слова воли) люди які проживали на ці вулиці
утримували волів якими обробляли землі.
Капелія. Ще за кріпацтва пан купив капелу музикантів і посилив на
одній вулиці.
Ціхоцка ( від прізвища пана Ціхоцкого, який там проживав)
Малояцка ( від прізвища пані Малуї, яка мала свій маєток, в якому
потім була школа).
Горішна. Найвища вулиця села на той час.
Глиняники. Земля де були глиняні кар’єри, люди брали глину для
будівництва, змащували підлогу.
Зруб. На місці вулиці був ліс який вирубали і викорчували, а на його
місці побудували вулицю.
Монастир. Вулиця знаходиться біля високої гори, яка нагадує
церковний купол. Існує така легенда, що на цій горі стояв монастир. Жінка
йшла під гору з дитям дуже втомилася та не могла вийти, а коли дісталася
верхівки з пересердя сказала щоб ти провалився, і в ту мить монастир
провалився.
ЛІСИ
Безодня. Біля долини в якій була велика трясовина, де загинуло багато
худоби.
Москалька (від слова москаль солдат воїн) в цьому лісі точилися бої є
братські поховання.
Березина. Тому що переважна більшість дерев берези.
Довга. Дуже довгий ліс який тягнеться сотні кілометрів.
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Смердяча долина. Під час епідемії холери на узлісся лісу звозили
хворих які там помирали.
ПОЛЯ
Висока. Тому що поле має крутий підйом.
Широка. Тому що поле має велику ширину.
Панєнська. Тому що була велика водойма. Пан заставив дівчат
(панянок) наносити фартушками землю, розділити греблю.
Вовк. Тому що знаходиться біля річки Вовк.
Баштан. На ньому вирощували баштанні культури.
Кут (Пасовисько). Тому що кутом вписується в село.

Ц. Церква.
У 1996 р., побудована церква Успіня Пресвятої Богородиці
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