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Основні дані
Населення

413

Площа

1,743 км²

Густота населення

236,95 осіб/км²

Поштовий індекс

32112

Телефонний код

+380 3853
Географічні дані

Географічні координати 49°15′39″ пн. ш. 26°46′31″ сх. д.
Середнявисота
над рівнем моря

316 м
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За переказами, під час навали турків на Подільські землі,
турки завоювали територію по Кадиївськоми греблю і на півдні
щільно підійшли до полів с. Волудринці у 1861 році були
кріпосними селянами. Вони виконували великі повинності перед
своїми кріпосними у вигляді роботи селян на полях обов’язкові
роботи селян, обробки – земель селян продуктами і виробами свого
господарства.
Cело Волудринці Ярмолинецький район Хмельницька
область, належить до Кадиївської сільської ради. Населений пункт
Волудринець об’єднаний з селом Кадиївка 17 вересня 1959 року.
Віддаль від обласного центру смт. Ярмолинці - 9 км.
До
найближчого залізничного розїзду - 147 км.. До найближчої
залізничної станції 10 – км. Буйливецької – 5 км.. Південо – Західна
залізниця Хмельницько – Камянець – Подільський проходить з
південної сторони с.Волудринці на віддалі від села 500 метрів.
Волудринці розташовані в південній частині Хмельницької області
житлові та господарські приміщення розволожені на посилках
слабко – хвилястої угловини має напрям з заходу на схід.
Волудринці розташовані на Волино – Подільській височині на
Подільському плато рельєф населеного пункту та його околиці
розташовані поріз ним численним долинам та балкам, схили та в
більшості не круті, плавні, в деяких місцях ледве помітно. Грунти
населеного пункту і полів, що примикають до нього чорнозем
мають добру структуру і відрізняють високою родючістю . Вони
найбільш придатні для вирощування всіх сільськогосподарських
культур.На околицях Волудринець та прилягаючих до них полів є
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поклади корисних копалин як пісок, а також глина. Займає площу
1,743 км².
Варіанти
назв
Волудринець:
Wolodryncze(1569);
Wolydzyhce(1661);
Woladrince(1765);
Holodrunce(1784
);
Волудринці (1926), морфологічна структура назва свідчить про
походження її від ймення Волудра, носій якого міг бути
засновником населення. Також при цьому згадується в історії
джерел діалектне волудра – страва із запареного борошна, або
пироги начинені макухою.

Автобусна перша була розміщена на вул. Пралатівці у 1966,
а нова на вул. Центральна 3 у 1991 році.

Бібліотека,

яку називали хата читання при клубі була
відкрита в 1927 році і діяла до Великої
Вітчизняної війни. Підчас війни була
перенесена в школу і почала працювати
після визволення в 1944 році. А у 1956
році бібліотека була перенесена зі школи
на вул. Шкільна 3 де знаходиться і по
сьогодні.
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Будинок культури: Клуб знаходився на
Пралатівці в маленькі глиняній хаті на
110 місць у 1933 році після війни він був
не активним і розвалився і відновився на
вул. Шкільна 3 аж у 1968 році.

Залізниця:
Лютий 2009 року введено в дію
залізницю, яка мала велике значення
для жителів с. Волудринець, адже
раніши люди ходили на зупинку
залізниці аж до Кадиївського переїзду.

Дитячі дошкільні заклади:
Перша згадка про дитячий садок у Волудринцях, ще тоді
називалися яслами належить до 1938 році, який був побудований
на 40 місць. У 1977 році його закрили. А садочок закрили у 1990
році.
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Ліси:
Село з сторони Коритни має два не величких ліса:
хвойний засаджений у 1953 році;
листковий засаджений у 1955 році.

Малі підприємства:

У Волудринцях зареєстровано магазинів:приватний «Артем»2005
рік. «Копирація» відкрився у 1960, після цього закрився 1998 році,
а вже у 1999 році приміщення орендує приватний підприємець.

Медицина:
У 1917 році хоча медицина була мало
розвинута,але вже на той час були знахарки які
лікували людей. А у 1938 більш активніши
почала розвиватися і діє то теперішнього часу
ФАП на вул. Шкільна 3 в одному приміщені з
бібліотекою, клубом та магазином.

7

Навчальні заклади:
У 1880 роках ходили в школу тільки панські діти. У 1940 роках
була школа складалася з 93 учнів і 8 учителів до 3 –х класів, а у
1963 році було 8 класів, а згодом ЗОШ І –ІІ ступенів 9 класів на
вул. Шкільна 2. У 2012 році школу закрили.

Пам’ятники:
На території Волудринець знаходиться в
центрі села пам’ятник «Невідомий солдат»,
який споруджений у 1993 році.

Ставки на території села були утворені активно з річок які
протікали по селу у 1960 році. А копанка яка знаходиться біля
Волудринецького лісу була викопана у 1992 році і є ще на цей час.
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Сільське господарство:
СФГ
«Мрія» 1999 року яка вирощує зернові
культури.

У 1950 році «День врожаю» потім у
1989 році «Прапор жовтня», а у 1990
році «Ранок», що діє і на цей час
вирощуючи зернові культури.

Церква - заснована 1772 року дерев’яна
після репресій 1956 році цегляна, яка існує
донині.
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Фурман Борис народився 4 березня 1955
року с. Волудринці член Національної спілки
журналістів України та Асоціації спортивних
журналістів України. Автор двох поетичних
збірок «Я сіяв хату» та «Каштан». Друкувався
в
«Книзі Пам’яті», колективних збірках,
обласних та республіканських виданнях. А ще
він являється членом
літературного клубу
«Автограф», частий гість на засіданнях клубу.
Працює заступником редактора районної газети «Вперед».

Яблуневий сад засаджений 1938 році
при колгоспі, посадженим жителями
села.
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Топоніми сільської місцевості:
«Загребля» – частина села, яка розміщена за річкою, тобто за
греблею;
«Усадьби» – тут в 50-тих роках видавали землі під забудову.
«Пралаківка» – на цій частині села будівлі не заплановані, але
жителі все одно збудували, тобто прилатали.
«Мазурщина» - місце поселення переселенців із Польщі, яких
називали «мазурами».
Ставки:
«Сергійовий» тому , що колись на тому місці де зараз ставок жив
житель села Сергій;
«Боднарів» по прізвищу жителя села, який тримав колись цей
ставок;
«Панський» - за наказом пана, що жив у селі був викопаний
став;
«Загребельський» ставок знаходиться на частині села яку в
народі називають Загребля.
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