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Рекомендаційний бібліографічний покажчик присвячений молодому 

місту енергетиків -  Нетішину. 

У виданні представлені документи, в тому числі й інтрернет-ресурси 

в яких відображаються основні аспекти історичного, економічного, полі-

тичного та культурного розвитку міста від  найдавніших днів до сьогоден-

ня. 

Покажчик містить матеріали, що розповідають про пам’ятку історії 

сторічний млин, промисловий гігант регіону Хмельницьку атомну електро-

станцію та про видатних  людей які зробили гідний внесок у розвиток міс-

та. 

Видання буде корисне бібліотечним працівникам, краєзнавцям, викла-

дачам, учителям та учням, усім, хто цікавиться історією данної місцевості. 
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Поселився тут колись Нетіша 

Серед лук, боліт, старих лісів, 

Першу борозну проклав розкішну 

Для майбутніх дочок і синів. 

 

Потім їх назвуть – вони «нетихі» - 

Горді, вільні, сильні, бунтівні, 

Мужню відсіч вчинять усім лихам – 

Кату, голоду, розрусі і війні. 

 

Болота навкруг – вода «нетеча», 

Тільки плине до морів Горинь. 

Течія, як казка, безконечна 

Горнеться до сивих берегів. 

 

Князь пожартував: «Місця не тішать...» 

І... прикрасив замком краєвид, 

Куполами храмів слави свічі 

На віки для краю запалив. 

 

Тепле, сонячне, прекрасне і розкішне 

Народилось місто на пісках 

Молоде – й прабатьківське «Нетіша» 

Усмішкою сяє на вустах. 

 

Дихає кленовими листками, 

Ніжністю берізок шепотить: 

«Я – завжди, я – ваше, я – із вами, 

Буду жити, мріять і творить!» 

 

                        Надія Кухоцька 
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ПЕРЕДМОВА 

 Рекомендаційний  бібліографічний покажчик «Нетішин: сторінками 

історії та сьогодення» вміщує матеріали з різних аспектів життя краю, що 

пов’язанні з його історією та сучасністю. 

 Місто-супутник Хмельницької АЕС - Нетішин, єдине місто з міст-

супутників атомних станцій, яке залишило свою історичну назву. Перша 

згадка про Нетішин з’явилася ще у XVI ст. і зберігається дотепер, хоча на 

початку 1980-х  назва мало не змінилась на «Островський», коли розпоча-

лася нова ера в житті звичайного українського села, пов’язана з початком 

будівництва Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС). Так і ужива-

ються дотепер давня історія і сучасне місто, де працюють люди, які прибо-

ркують енергію атома.  

 Актуальність і необхідність даного видання зумовлена потребою що-

найповніше висвітлити та систематизувати бібліографічний матеріал прис-

вячений Нетішину. 

 Матеріал в покажчику згрупований за суцільною нумерацією  у трьох 

розділах: “Нетішин: історія та сучасність”, “Нетішин - місто енергетиків”, 

“Знатні земляки”. В межах розділів - за алфавітом (окремі видання, статті з 

періодичних та продовжуваних видань, електронні ресурси). 

  Розділ “Нетішин: історія та сучасність” включає підрозділи: 

“Походження назви “Нетішин”, “Символіка міста”, “Історія будівництва та 

розвитку м.Нетішин”, “Наш край в роки Другої світової війни”, “Історичні 

памятки. 110-річний млин”, “Нетішин у національному проекті «Книга ре-

кордів України»”. 

 У розділі “Нетішин - місто енергетиків” окремими підрозділами пода-

но матеріал про “ВП “Хмельницька АЕС”, “Підрозділи ХАЕС”,  “ХАЕС та 

екологія краю”. 

 Розділ “Знатні земляки” має підрозділи: “Герої Радянського Сою-

зу” (Дикалов С.І.), “Почесні громадяни”( Троценко О.І., Шевцов І.М., Ше-

ліванова Г.В., Гладуняк І.В., Жовнір О.Б., Пундик Г.В., Штурбабін В.В., 

Кальніченко П.Т., Карпенко С.М.) , “Лауреати премій” (Гусаров 

В.П.,Прохорчук О.П., Руцький М.М., Фурманчук Г. Й) . 

 Покажчик частково анотований. 

 Матеріал відібраний до покажчика був виявлений в фондах централь-

ної міської бібліотеки м.Нетішин. 

 В покажчику наявний довідково-бібліографічний апарат, який склада-

ється з передмови, змісту та допоміжного ключа - іменного покажчика. 

 Створення покажчика з даної теми  має позитивні спрямування з ме-

тою подальшого вивчення регіону: краєзнавцями, жителями міста та всіма 

тими, хто цікавиться історією даного населеного пункту. 
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НЕТІШИН: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 

Походження назви “Нетішин” 
 

Будь-який населений пункт має свою назву, за якою його можна 

віднайти на карті чи атласі, енциклопедії або довіднику. При цьому завжди 

цікаво знати, звідки походить ім’я того чи іншого населеного пункту. 

Назва Нетішин - давня. Вона з'явилася щонайменше у XVI столітті і 

зберігається до тепер, хоча були спроби перейменувати Нетішин в Ост-

ровськ, Корчагінськ, Атомодар.  

 

На сьогодні існує щонайменше чотири точки зору щодо походження 

топоніма Нетішин: 

a) від того, що ця територія була багнистою, з бідними землями, покри-

тою лісами, й одного разу вона не потішила якогось мандрівника 

(легенда); 

б) від того, що місцевість була болотистою, і тут не текла вода. Спочатку 

нібито було Нетечин, яке згодом трансформувалося у Нетішин (за Я. П. 

Гершковичем); 

в) від того, що люди, які тут проживали, начебто були не тихі (Нетишин), а 

бунтівливі (за І. Гарничою); 

г) від власного імені першого осадника (людина, яка започаткувала село), 

котрого звали Нетіша (видозміни цього імені — Нетоша, Нетошко). Зго-

дом, коли запитували, чий це ґрунт (осад, насалений пункт), відповідали: 

Нетішин (тобто, головним, старшим тут був Нетіша) (за В. Й. Вихован-

цем). 

Четверта версія на сьогодні є найбільш вірогідною та документально 

обґрунтованою. 

Нетішин як одне з сіл Острозької волості у XVI - першій половині 

XVII столітті був маленькою частинкою усіх величезних острозьких 

князівських угідь. Вперше на сторінках писемних джерел він з'являється 

12 травня 1542 р. у зв'язку з важливою подією в історії волості - поділом 

маєтків між удовою князя Костянтина Івановича Острозького Беатою Ко-

стелецькою та її донькою княжною Гальшкою. Згідно з цим документом, 

Нетішин, який був одним із замкових сіл, переходив у тимчасове розпо-

рядження Беати Костелецької. Звичайно, 1542 р. не може вважатися роком 

заснування села, яке могло з'явитися значно раніше, проте традиційно вік 

населеного пункту, якщо немає інших додаткових свідчень, прийнято об-

числювати саме від першої писемної згадки. 
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Символіка міста 
 

 

 

Герб міста Нетішин 

Затверджений рішенням N1 від 11.12.1996р. сесії міської Ради. У зе-

леному полі срібна шестипелюсткова "квітка", у відділеній від поля золо-

тою нитяною балкою главі лазурового кольору - три золоті трипалі сосно-

ві гілочки в один ряд. Лазуровий колір глави - символ чистоти навколиш-

нього середовища, три соснові гілочки - символ лісів, серед яких знахо-

диться місто. Золота смуга (1/7 від висоти щита) - піски, на яких розташо-

ване місто. Шестипелюсткова стилізована "квітка" - фрагмент атомного 

реактора ВВЕР-1000 Хмельницької АЕС, що складається з семи шестиг-

ранних касет. 

Герб Нетішина являє собою щит, розділений золотою смугою (1/7 від 

висоти щита) на два нерівнозначні поля - меншу горішню частину із зо-

браженням 3 трипалих соснових гілочок, розташованих у один ряд, і біль-

шу нижню зелену із символічною срібною шестипелюстковою «квіткою». 

Щит завершений геральдичною короною, що вказує на славні історичні 

традиції поселення. 

Лазуровий колір глави гербового щита - це символ чистоти навко-

лишнього середовища, три соснові гілочки уособлюють ліси, серед яких 

знаходиться місто. Золота «роздільна» смуга - це піски, на яких розташо-

ване місто. Шестипелюсткова стилізована «квітка» - це символічний фра-

гмент атомного реактора ВВЕР-1000 Хмельницької АЕС, що складається 

з семи шестигранних касет. 

 

Хоругва міста Нетішин 

На засіданні сесії міської ради 11 грудня 1996 р. затверджено малий 

герб та хоругву (прапор) Нетішина: прямокутне полотнище з співвідно-

шенням сторін 1:1. Верхня частина шириною 1/4 від ширини хоругви - 

синя, нижня - зелена. У нижній частині - біла стилізована шестипелюст-

кова "квітка", у верхній - три жовті трипалі соснові гілочки в ряд. Від дре-

вка, знизу і справа хоругва має жовту лиштву шириною 1/12 від ширини 

хоругви. До речі, символ Нетішина у 1999 р. увійшов до десятка кращих 

гербів країн СНД. 
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Історія будівництва та розвитку м.Нетішин 

 
 Перша писемна згадка про Неті-

шин в історичних документах з'яви-

лась у 1533 році і ця назва належала 

невеликому і невідомому для широко-

го загалу селу Нетішину.  

 Зокрема, відомості про село Не-

тішин надруковані в книзі польського 

історика Олександра Яблоновського 

"Польща 16 століття під поглядом ге-

ографічно-статистичним" (т.8 Землі Руські. Волинь і Поділля. З серії 

"Джерела історичні" Том 19 Варшава, 1989 рік).  

До 1909 року в с. Нетішин нараховувалось 801 подвір'я і проживало 

в ньому 1835 чоловік. Перша церковно-приходська школа була заснована 

в селі у 1871 році. В 1931 році в селі була збудована і розпочала роботу 

нова школа з семирічною освітою. В ній до 1941 року 16 вчителів навчали 

240 учнів. В 1936 році була збудована Нетішинська гідроелектростанція 

потужністю 325 кВт і село було електрифіковане. 

 Минуле Нетішина багате на події, пов'язані з національно-

визвольною боротьбою та революційними процесами. Не обійшли сторо-

ною Нетішин і буремні роки Великої Вітчизняної війни, залишивши не-

поправний слід розрухи і втрат.  

Нова ера Нетішина розпочалась з прийняттям Міністерством енерге-

тики і електрифікації СРСР рішення вів 17 квітня 1975 року № 80 про те-

хніко-економічне розміщення АЕС в Нетішинському пункті Хмельниць-

кої області. Акт про вибір майданчика, який визначив і остаточну назву 

об'єкта - Хмельницька атомна електростанція, був затверджений Постано-

вою Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1975 року № 536. 4 лютого 1977 

року Міністерством енергетики і електрифікації СРСР видано Наказ № 46 

"Про початок робіт по будівництву Хмельницької АЕС". Цей документ і 

став тим важелем, що надав рушійної сили процесу широкомасштабного 

будівництва. 8 лютого 1978 року Наказом Міністерством енергетики і еле-

ктрифікації СРСР за № 59 було утворено Управління будівництва Хмель-

ницької атомної електростанції, яке і до сьогодні залишається головною 

будівельною організацією в місті. Будівництво міста розпочалось в 1977 

році. 

Однак, біографію міста важко осягнути поза контекстом будівництва 

Хмельницької атомної електростанції.  
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Фурманчук Галина Йосипівна  

 

Лауреат Хмельницької обласної премії  

імені Петра Бучинського  

в галузі природоохоронної роботи та  

популяризації екологічних знань (2003р.) 
 

 Народилась 3 січня 1957 року в с.Пашуки Славутсько-

го району Хмельницької області в родині службовців.  

 У 1972 році закінчила Мирутинську середню школи та вступила до 

Київського геологорозвідувального технікуму. Закінчила навчання у 1976 

році. 

 У 1976 році прийнята на посаду техніка дорожної колієобстежуваль-

ної станції у м. Хмельницький. Звільнена із займаної посади в 1980 році у 

зв'язку зі вступом до Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. На-

вчання завершила у 1986 році по спеціальності «Історія» та отримала ква-

ліфікацію «Вчитель історії та суспільствознавства». 

 Після навчання в інституті працювала на посаді вихователя дошкіль-

ного закладу № 2 управління будівництва Хмельницької АЕС в м. Неті-

шин. У 1988 році переведена на посаду завідуючої дошкільним закладом. 

З грудня 2000 року призначена на посаду директора Нетішинського місько-

го краєзнавчого музею. 

 У 2002 році призначена на посаду завідуючого відділом культури ви-

конавчого комітету Нетішинської міської ради. 

 У 2003 році відзначена премією імені Петра Бучинського за вагомий 

особистий внесок у вивчення та популяризацію природи рідного краю, еко-

логічне виховання підростаючого покоління. 

 З грудня 2006 року - радник голови обласної державної адміністрації. 

З січня 2007 року по грудень 2008 року - заступник начальника управління 

культури, туризму і курортів облдержадміністрації. 

 З грудня 2008 року - заступник директора державного підприємства 

«Охоронна археологічна служба» Інституту археології НАН України. 

 У 2008 році присвоєно почесне звання «Заслужений працівник куль-

тури України», неодноразово нагороджувалась грамотами Міністерства ку-

льтури і туризму України, Хмельницької облдержадміністрації, обласної 

ради. 

 З березня 2009 року призначена на посаду радника голови облдержад-

міністрації. 

 З квітня 2009 року по 2011р. - заступник начальника управління куль-

тури, туризму і курортів облдержадміністрації. 

 З 25 лютого 2011р. – заступник міського голови м. Славута. 
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З початком будівництва ХАЕС, статус Нетішина неодноразово змі-

нювався. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 5 травня 1981 року 

село Нетішин стало селищем міського типу. Згодом, відповідно до Указу 

Президії Верховної Ради УРСР від 21 серпня 1984 року № 34 було утво-

рено нове місто - Нетішин (на той час районного підпорядкування).  

З прийняттям рішення про розміщення атомної електростанції біля 

села Нетішина - розпочато і саме будівництво міста.  

Місто Нетішин територіально-розташоване на північному заході 

України, в Хмельницькій області, на відстані 350 кілометрів на захід від 

Києва, на правому березі річки Горинь, що є притокою ріки Прип'ять. 

 Кількісний склад міського населення становить близько 37 тис. чо-

ловік. Середній вік жителів - 30 років, третина населення - діти. Від зага-

льної чисельності населення: жінок - 49 відсотків, пенсіонерів - 12 відсо-

тків, неповнолітніх - 34 відсотки, в тому числі школярів - 21 відсоток, лю-

дей працездатного віку - 65 відсотків. Загальна площа міської ради стано-

вить 6591,9 га, а загальна площа міста - 1623 га. 

 

*** 

 

24. Басиров В.М., Сапожник А.Я. Славута. Нетешин [Текст] : краєведч. 

очерк. : 2-е изд., перераб. - Славута, 1989. – 96 с. 

25. Вісник Нетішинського краєзнавчого музею.N1'2002 [Текст] / М-во 

культури і мистецтв України; Нетішин. міськ. краєзн. музей. - Неті-

шин, 2002. - 261 с.,іл. 
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Міськ. краєзн. музей м. Нетішина; авт. і упоряд. Вихованець Т. В. - 

Острог: Острозька друкарня, 2006.- 76c. 

27. Гусаров В. Енергія єднання [Текст] . - Хмельницький, 2004. - 160c. 
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30. Нетішин: Фотоальбом [Текст] / Нетішин. міськрада; Фото Мізерний 

А. - Нетішин, 2004. -  25c. 

31. Нетішин [Текст] : Фотокнига . - Київ.: Спалах, 2001. - 79c. 

32. Освіта Нетішина в контексті сьогодення [Текст] / Управління освіти 

виконавч. комітету Нетішин. міськ. ради. - Нетішин, 2004. - 60 с. 
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 Друкувався   у республіканському молодіжному   літературному   аль-

манасі   "Вітрила" (1988,1989рр.); у Хмельницькій антології "Сто поезій 

ста поетів” (1992р.), журналі "Дзвін" у рубриці „Вірші наших чита-

чів" (1992р.); у наукових краєзнавчих збірниках "Житомир в історії Воли-

ні та України” (1994р.)  та   "Велика  Волинь"   (1994р.).   А історична роз-

відка "Останній бій художника УПА Ніла Хасевича"   вийшла  у   1996   

році   в   книзі австралійського письменника        українського походження 

Юрія  Борця  (Ю.   М.   Пашківського). „Шляхами лицарів ідеї і чину". 

Друкувався також у періодиці Рівненщини та Хмельниччини. 

 Перша поетична збірка „Куди ідеш" (1990р.). Окрім цього, вийшли 

з друку книжки „Музика одинокого серця": Поезія і проза (1992р.); 

„На переломі": Літопис національно-демократичного руху Славутччини 

(1993р.); документальна художня повість „Коли ви вмирали, вам дзвони не 

грали" (1994р.); документальна історична розповідь „Голгофа" (1996р.); 

„Система": Поезія і проза (1988р.); та пригодницька історична повість 

„Вертеп смерті" (2003р.). А в 1993р. його переклад з російської опові-

дань  для  дітей   „Радість'', „Хмельниччина” Анатолія Камелєва. 

Член Національної спілки письменників України, Асоціації Українсь-

ких письмеників.  

Лауреат Хмельницької обласної премії імені Якова Гальчевського „За 

подвижництво у державотворенні" (1996р.) за дослідницьку роботу в історії 

національно-визвольних рухів Волині та Поділля. 
 

* * * 

685. Куди ідеш: поезія [Текст]. - Славута: Міська друк., 1990. - 31с. 

686. Музика одинокого серця [Текст]: поезія і проза. - Нетішин: Надія, 

1992. - 70 с. 

687. На переломі [Текст].- Нетішин, 1993. - 72с. 

688. Коли ви вмирали, вам дзвони не грали [Текст]: докум. літературна 

мозаїка. - Нетішин, 1994. - 88с. 

689. Голгофа [Текст]: документ.-істор. розповідь.- Рівне: Світанкова Зоря, 

1996. - 284с. 

690. Система [Текст]: Повісті. Оповідання. Поезія. - Нетішин, 1998. - 128 

с. 

691. Вертеп смерті [Текст]: пригод.- істор. повість. – Нетішин, 2003. - 71с. 

692. Вони виборювали волю України [Текст]: історична повість. – Луцьк, 

2009. – 562с. 

693. Котел. З Гурбів до Славути. 1944 рік [Текст]: док. повість-хроніка. – 

Рівне, 2011. – 164с. 
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679. Ольга Прохорчук привезла до Харкова трохи сонця» [Електронний 

ресурс] / Н.Жаровська  // Справжня варта. - Режим доступу: 

http://varta.kharkov.ua /news/city/ 1102775.html. - Назва з екрана 

680. Ольга Прохорчук - лауреат премії ім. Михайла Дубова [Електронний 

ресурс] // Перспектива. - Режим доступу:   http://perspekt.org.ua/news. - 

Назва з екрана 

681. Поетична книжка Ольги Прохорчук «Привези мені сон-

ця» [Електронний ресурс] / В. Балан // сайт м.Івано-Франківськ. – Ре-

жим доступу: http://typical.if.ua/poetychna-knyzhka-olhy-prohorchuk-

pryvezy-meni-sontsya/. - Назва з екрана  

682. Привези менi сонця [Електронний ресурс] / В.Гуксаров // Перспектива. 

- Режим доступу: http://perspekt.org.ua/news. - Назва з екрана  

683. Привези менi сонця [Електронний ресурс] / В.Гусаров // Офіційний 

сайт ВП ХАЕС. - Режим доступу: http://www.xaec.org.ua /store /pages/ 

ukr/art/2014-m06/early.html. - Назва з екрана 

684. Талантів дивоцвіт [Електронний ресурс] // Перспектива. - Режим дос-

тупу:   http://perspekt.org.ua/news. - Назва з екрана 

 

 

Руцький Микола Миколайович 

 

Лауреат Хмельницької обласної премії  

імені Якова Гальчевського (1996р.) 

 

Поет, журналіст, громадський діяч краю.  

 Народився 28 березня  1961  року в с. Ільпибоки Мли-

нівського (нині Демидівського) району на Рівненщині. 

 Закінчив Демидівську середню школу, а в 1983 році 

українське відділення філологічного факультету Львівського 

державного університету імені І.Франка. Працював педагогом, кореспон-

дентом промислового відділу Славутської газети „Трудівник Полісся", 

науковим співробітником Острозького історико- культурного музею-

заповідника, редактором приватного видавничого центру фірми „Надія", 

режисером телекомпанії „Руна", заступником редактора міської газети 

„Нетішинський вісник". Нині – головний  спеціаліст управління з питань 

цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради. 

 Громадсько-політичний діяч. Один із лідерів  та засновників Народ-

ного Руху на Славутчині. Незмінний голова Нетішинської міської організа-

ції НРУ. Обирався депутатом Нетішинської міської та Хмельницької облас-

ної Рад народних депутатів 21 скликання. 
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Прохорчук Ольга Петрівна  

 

Лауреат Всеукраїнської літературної премії імені  

Василя Симоненка (2014).  

Лауреат літературної премії ім. Михайла Дубова (2014) 

 

Народилася 2 грудня 1988 року в м. Нетішині. У 2005 році 

закінчила Нетішинську загальноосвітню школу №2.Навча-

лась на факультеті романо-германських мов Національного університету 

«Острозька академія». 

 Автор поетичної збірки “Привези мені сонця” (2014). Член Націона-

льної спілки письменників України (з 2014). Учасниця ХХ та XXI Форуму 

видавців у Львові, IV Міжнародного фестивалю “Книжковий арсенал”, 10-

го Sevama Fest’у, Країни мрій.  

 Вірші публікувалися в літературному журналі “Дніпро” (2012, 2013), 

літературно-музичному альманасі “Нетішинських талантів дивоц-

віт” (2007) та альманасі “Світло задзеркалля” (2008); читалися на різних 

поетичних вечорах, ХХ Форумі видавців у Львові, IV Міжнародному фес-

тивалі “Книжковий арсенал”, при вогнищі Першої літньої літературної 

школи в Карпатах і на нічних вулицях Києва. Деякі особливо натхненні чи-

тання принесли  статус дипломанта Всеукраїнського конкурсу урбаністич-

ної поезії “УРБА-Перехрестя – 2013” і третє місце у рейтингу поетів семі-

нару-наради творчої молоді Національної спілки письменників України 

(2013). У 2013 році проводила поетичну акцію “Вільний куб” у Києві. 

 У 2014 році видала дебютну збірку “Привези мені сонця”.  У пе-

редмові письменник Сергій Пантюк зазначає: «У текстах цієї збірки багато 

доріг, змагань, безсонь, самоіронії і, звичайно, багато сонця, того, якого 

усім нам часом так не вистачає у безбарвні міжсезонні дні. Сонце для цих 

віршів дбайливо збиралося по різних містах, країнах і континентах. Воно 

довго настоювалося по блокнотах і комп’ютерних файлах, щоб зрештою 

опинитися під цією обкладинкою, яка, сподіваємося, покладе початок іще 

багатьом книгам, підписаним ім’ям Олі». 

 

*** 

664. Привези мені сонця [Текст] : поетична збірка. - Брустурів : Дискурсус, 

2014. –116 с. 

*** 

665. Кастинг; Талісман; Привези мені сонця; Просто дихати і мовчати: 

[вірші] // Нетішин. вісн. – 2014. - 23берез. - С.5 
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Наш край в роки Другої світової війни 
 

 Окупація Нетішина наступила 4 липня 1941 

року.  

 Увійшовши до села, ворожі війська відразу за-

ходилися палити сільську бібліотеку, а також кину-

ли до вогнища бюсти Леніна та Сталіна. 20 липня в 

селі створено новий керівний орган - управу на чо-

лі зі старостою Ф. Савчуком. Крім того, старшими 

в Нетішині, за спогадами селян, у різний час були 

кілька німців. Один із них, загалом, досить лояльно 

ставився до селян і навіть співпрацював з місцеви-

ми партизанами. 

 Нова влада, крім іншого, розпочала репресії 

проти євреїв, яких у Нетішині  жило кілька сімей. 

Вважається, що з Нетішина загинуло 9 осіб єврейської національності. 

Окупанти були зацікавлені у швидкому вилученні продовольства та харчів 

у населення, тому по селах продовжували діяти колгоспи, які в офіційних 

документах стали називатися громадськими господарствами або ж загаль-

ними дворами. Сільське господарство очолив І. Сищук. В Нетішині продо-

вжував функціонувати млин, яким фактично опікувався один із залишених 

у селі німців. 

Протистоячи новій владі, багато людей вливалося до партизанських 

загонів. У Славутському р-ні функціонувало партизанське з’єднання під ке-

рівництвом Антона Одухи. Поряд із радянським партизанським рухом, на 

теренах діяло кілька осередків українських націоналістів - у Крупці 

(об’єднання «За Україну»), Киликиєві та Ганнополі. 

Звільнено Нетішин 18 січня 1944 року. З Нетішина та Солов’я протя-

гом 1941-1945 рр. воювало понад півтисячі громадян, за ці роки в боях за-

гинуло трохи більше трьохсот жителів названих сіл. 

У 1985 р. в Нетішині створено Нетішинську міську організацію вете-

ранів. На шану полеглих земляків у центрі села споруджено пам’ятник. На 

місці масового розстрілу євреїв встановлено пам’ятник. У 2000-х роках 

братські могили селян та радянських солдатів упорядковано по вулиці Со-

лов’євській. Світ побачило історико-меморіальне видання «Книга пам’яті 

та поваги. Нетішин. Солов’є. 1939 – 1945 рр.», присвячене людям, доля 

яких непересічно пов’язана з Другою світовою війною. 
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Лауреати премій 

 
Гусаров Віктор Павлович 

 

Лауреат обласної премії ім. Ю.Сіцінського (2006р.) 

 

  Поет, перекладач, краєзнавець, автор i виконавець бардів-

ських пісень, лауреат третьої премії Всеукраїнського фес-

тивалю естрадного мистецтва «Сонячний скіф» у номінації авторська пісня 

(1997р.), член Спілки журналістів України (з 1991р.), голова Нетішинської 

міської організації Спілки журналістів України (з 1997р.),  редактор газети 

«Перспектива" (з 1991р.), переможець (1-ша премія) Всеукраїнського конку-

рсу журналістів, що працюють у галузі висвітлення проблем ядерної енерге-

тики, призер (3-тя премія) в цій самій номінації за підсумками 1998 р.  Член 

правління  Хмельницької  обласної  організації Національної спілки журналіс-

тів України (2002р.), член редколегії журналу "Вестник УкрЯО" (2002р.).  

Почесний працівник Хмельницької АЕС, нагороджений Почесною гра-

мотою Мінпаливенерго (2004р.), Подякою Президії ЦК Атомрофспілки 

(2005), Грамотою НАЕК «Енергоатом» (2009).  

Голова літературного об’єднання „Натхнення”, що діє в центральній 

міській бібліотеці. 

 Народився 28 квітня 1954 року у м. Шепетівка Хмельницької області. 

Закінчив дитячу музичну школу по класу кларнета, Шепетівську середню 

школу №1, Хмельницьку морську школу електромеханіків, Кам’янець-

Подільський державний педагогічний інститут, був слухачем відділення 

журналістики Київського Інституту політології та соціального управління, 

служив на Балтійському флоті. 

В.П.Гусаров автор книг: „Від Поділля до Добруджі” (1977р.) - перек-

ладів з болгарської віршів Енчо Енчова, Красиміри Орлоєвої, Пеньо Пенєва; 

„Средоточие” (1995р.) - поезії російською та українською мовами, перекладів 

на російську Ліни Костенко, Валентини Малишко, Ніколая Димитрова, Си-

меона Манолова, Ніколая Лілієва та інших творів. Редактор та автор перед-

мови до збірника поезії нетішинської поетеси Ганни Митюк "Мить натхнен-

ня" (1999р.),  автор передмов до книг Галини Симонової "Гостья" (2002р.) та 

Людмили Рудковської "Уже тому, що я людина" (2003р.), автор буклету "15 

років ХАЕС" (2002, 2003рр.) та ”Енергія єднання” (2004р.). В пpeci друку-

ється з 1972 року 

Лауреат обласної премії ім. Ю.Сіцінського (2006р.) – в галузі історико

-краєзнавчої роботи, збереження історико-культурної спадщини, за вагому 

науково-дослідницьку роботу з вивчення історії та культури Поділля, 
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Історичні пам'ятки. 110 - річний млин  
 

  
 

На кордоні між новобудовами та приватними будинками Нетішина на 

березі річки Горинь розташувалася стара цегляна п’ятиповерхова будівля. 

Десятки років тому тут працював потужний млин, послугами якого 

користувалися не тільки нетішинці, але й жителі з навколишніх сіл. Як ро-

зповідають краєзнавці, млин був зведений у 1890 році. Подейкують, що з 

млином пов’язано багато таємничих історій, якими полюбляють 

“настрашити” своїх дітей місцеві жителі. 

Перший дерев’яний млин був зведений без жодного цвяху. 

Найдавніша згадка про млин датується початком 50-х років XVII сто-

ліття. В цей час на річці Горинь в Нетішині було два млини з 6 жорновими 

каменями. За 1654 рік також згадуються два млини з 6 каменями та однією 

ступою, очевидно, для товчення круп.  

 “Після воєнних дій під проводом Богдана Хмельницького та спусто-

шення Острожчини польськими військами Нетішин дещо занепадає, але у 

1690 році згадується «млинок», яким володів «жид рабин», котрий тримав 

і саме село, - розповідає науковий співробітник відділу історії Нетішинсь-

кого краєзнавчого музею Віктор Войковський.  Майже повна відсутність 

відомостей про Нетішин протягом XVIII століття не дозволяє нам ствер-

джувати про існування у селі млина протягом усього цього часу. Проте 

ймовірно, що на кінець XVIII - початок XIX століття млин у селі був. Про 

це свідчать відомості, що у 1808 році млиновим писарем працював якийсь 

Тадеуш Дидзинський, а мірошниками були «Кирило, старший мельник», 

та «Грицько, Кирилів син». В 1840-х роках купець Давид Гальперсон мав 

при нетішинських млинах свою комору, де зберігав жито, а «вірником при 

млинах» в цей час був Хаім Мордко».  
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 З 1865 року повіреним графині Н.П.Зубової у Кривинському маєтку, 

в тому числі й нетішинських земель, а з часом і їх власником стає Ісаак 

Якович Герман. Згодом, на початку XX століття, за довіреністю дружини, 

Цецилії Ісааківни Кривинський маєток тримав зять Германа Вільгельм 

Маркович Леві”. 

Будівля млина була дерев’яною, а побудований він був без жодного 

цвяха. На початку XX століття старий млин згорів. Старожили переказу-

ють слова Германа: «Згорів, побудуємо цегляний». Тому розпочалося буді-

вництво цегляного млина. Цемент, якість якого контролював сам Герман, 

виготовляли в селі Сільце Славутського району. Міцність цементу була 

надзвичайною. 

“В 1905 році млин запрацював, бо саме ця дата була викарбувана на 

цеглі. Зерно звозили з навколишніх населених пунктів. Його заготовляли 

закупівельники й доставляли залізницею на станцію Кривин, відкриту у 

1876 році. З Кривина на підводах зерно за невелику плату підвозили до 

млина, який працював цілодобово. Робота припинялася лише на Різдво, 

Великдень та великі свята”, – каже Віктор Войковський. 

Млин молов до семи гатунків борошна. Його пакували в торбинки 

по кілограму та два. Маркували борошно наступним чином: вищий ґату-

нок – 0, перший – 00, другий – 000. Борошно вищого ґатунку пакували в 

торбинки по кілограму і експортували кінним транспортом за кордон, до 

революції 1917 року – у Німеччину. 

Окрім того, що тут мололи борошно, млин ще й слугував для вироб-

ництва електроенергії. В 30-і роки XX століття в комплексі з млином по-

чала працювати гідроелектростанція, яка відновила свою діяльність у по-

воєнний час. Саме тут діяла перша в Нетішині енергогенеруюча установ-

ка, або динамомашина, як її тоді називали. Вона й живила електроенергі-

єю виробництво борошна. За даними архівних матеріалів, потужність ди-

намомашини Нетішинського млина у ті часи була всього 5,5 кіловата. 

Але у період 1927-1928 років на Нетішинському млині виробляли 

стільки енергії, що вистачало і для місцевих потреб, і для потреб сусідів. І 

це при тому, що можливості динамомашини за цей період часу були вико-

ристані не на повну потужність, а лише наполовину. 

...У 1972 році млин закрили у зв’язку з нестачею зерна. Все облад-

нання демонтували та вивезли. Приміщення млина спочатку мали переоб-

ладнати під гуртожиток для будівельників з Бурштинської ГРЕС для 60 

чоловік, проте не було відповідних умов пожежної безпеки, тому роботи 

припинилися. 

З того часу млин пустує. Його викупив місцевий підприємець та здає 

в оренду окремі приміщення для різних організацій... 
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керований фугас. "Нельс" і "Кац" загинули одразу, "Умар" за декілька  го-

дин загинув у шпиталі, "Валькірію" і "Святозара" викинуло вибуховою 

хвилею. 

  На стіні загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 в грудні 2014 

року встановлено пам`ятний знак випускнику цього закладу Сергієві Кар-

пенку. Автор меморіальної дошки — скульптор Світлана Лелях-Бегутова.  

Брав активну участь в Революції Гідності, добровольцем вступив до бата-

льйону спецпризначення “Айдар”, як справжній воїн до останнього захи-

щав Україну. 

 Указом Президента України № 109/2015 від 26 лютого 2015 року, "за 

особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті держав-

ного суверенітету та територіальної цілісності України", нагороджений 

орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). 

 Рішенням сімдесят  другої сесії Нетішинської міської ради VI скли-

кання від 30.04.2015 р. № 72/1763  присвоєно звання “Почесний громадя-

нин міста Нетішина” (посмертно), за мужність і відвагу, виявлені при за-

хисті Вітчизни. 

*** 

607. Мороз О. «Він ніби заради цього жив усе своє життя» / О.Мороз // 

Нетішин. вісн. – 2014. - 18 лип. – С.3 

608. Мороз О. Навіть небо заплакало серед зими / О.Мороз // Нетішин. 

вісн. – 19 груд. – С.1;3 

609. Прокинься , Сергійку, подивися – скільки люду до тебе прийшло // 

Нетішин. вісн. – 2014. – 18 лип. – С.1 

610. Чужої біди не буває… // Нетішин. вісн. – 2014. - 18 лип.  -  С.3 

611. Шустерук О. Вшанували пам'ять полеглого земляка / О.Шустерук // 

Перспектива. – 2014. – 19 груд. – С.7 

*** 

612. Карпенко Сергій Миколайович [Електронний ресурс] // Книга пам'я-

ті полеглих за Україну. - Режим доступу: http://memorybook.org.ua/14/

karpenko.htm . - Назва з екрана 

613. На Сході загинув боєць "Айдару" з Нетішина / А. Собко

[Електронний ресурс]  // Є. - Режим доступу: http://ye.ua/news/

news_17052.html. - Назва з екрана 

614. Прощання з Сергієм Карпенком [Електронний ресурс]  //   YouTube. 

- Режим доступу:   https://www.youtube.com/watch?v=nYehiETlOB8. -  

Назва з екрана 

615. У Нетішині відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО Сергію 

Карпенку / Г.Мельник [Електронний ресурс] // Є. - http://ye.ua/news/

news_18610.html. - Назва з екрана 
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600. Гусаров В. Зростання будівничого і міста / В.Гусаров // Перспектива. 

-2012. - 22 верес. - С. 2 

601. Кальніченко П. Коли праця твоя оцінена - то це багато чого коштує / 

П.Кальніченко; Розмовляла О.Мороз // Нетішин. вісн. - 2009. - 20 бе-

рез. -   С. 1; 3 

602. Шустерук О. З відстані років / О.Шустерук // Перспектива. - 2014. - 

22 жовт. - С. 4 

603. Шустерук О. Почесний громадянин / О.Шустерук // Перспектива. - 

2009. - 4 квіт. - С. 2 

*** 

604. Петро Кальніченко родом з села Завадівка, що на Вінниччині, де у 

кожному господарстві рясніють сади [Електронний ресурс] // Перспе-

ктива. -  Режим доступу: http://perspekt.org.ua/news/petro-kaln. -  Назва 

з екрана 

605. Почесні громадяни м.Нетішин // Центральна міська бібліотека 

м.Нетішин. - Режим доступу: http://www.netishyn-cbs.edukit.km.ua/

netishin/vidatni _ diyachi_mista/pochesni_gromadyani_mista/. -  Назва з 
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606. Почесний [Електронний ресурс] // Перспектива. - Режим доступу:  
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Карпенко Сергій Миколайович ("Нельс") 

 

Боєць  24-го батальйону територіальної оборони  

«Айдар», загинув під час АТО  

 

 Народився 10 жовтня 1979 р., м. Нетішин.  

 Брав активну участь в Революції Гідності, добро-

вольцем вступив до батальйону спецпризначення “Айдар”, як справжній 

воїн до останнього захищав Україну. 

 Загинув 12 липня 2014 р., с. Жовте, Слов'яносербський район, Лу-

ганська область. 

 Обставини загибелі: 12 липня 2014 р. група "Каца" біля с. Жовте, 

Слов'яносербський район, Луганська область спустилась з висоти вниз, 

щоб пошукати місце, для встановлення секрету. Група була на чорній ни-

ві, в машині було п'ять чоловік - "Нельс" за кермом, поруч 

"Кац" (командир групи). На задньому сидінні "Валькірія" та "Умар", і в 

багажнику з кулеметом сидів "Святозар". Внизу, в полі, вони спробували 

розвернутись і підірвались на фугасі, який було закладено в тому місті. За 

силою вибуху то скоріше була протитанкова міна, хоча були і версії про  
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167. Боровець Л. Борошно з Нетішинського млина продавали за кордон / Л. 
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168. Вихованець В. Перед атомною була в Нетішині ГЕС / В. Вихованець, 
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пектива. - 2005. - 17 верес. - С. 11 

173. Слободянюк П. Шлях до світла: сторінки електрифікації Поділля / П. 

Слободянюк // Перспектива. - 2011. - 1 січ. - С. 6-8  

 

*** 

174. Борошно з Нетішинського млина продавали за кордон [Електронний 

ресурс] // Є. - Режим доступу: http://ye.ua/news/news_3819.html . - 

Назва з екрана 

175. Історичний млин  [Електронний ресурс] // Перспектива. - Режим дос-

тупу: perspekt.org.ua/articles/Іstorichnij_mlin. - Назва з екрана 

 

Нетішин у національному проекті  

«Книга рекордів України» 

 

 

 

 

 

 

 

176. Шустерук О. Нетішин у національному проекті "Книга рекордів Укра-

їни" / О. Шустерук // Вісн. Нетішин. краєзн. музею. - 2014. - №5. - С. 

57-60.  

177. Національний проект «Книга рекордів України» - http://

www.book.adamant.ua/ 

http://ye.ua/news/news_3819.html
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178. Косік Г. Благодійна акція переросла в рекорд України / Г.Косік // Неті-

шин. вісн. 2008. – 29 серп. – С.5 

179. Кушта Г. Акція на день незалежності: монетний тризуб / Г.Кушта // 
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181. Найбільший подарунок до Дня незалежності від нетішинців // Перспе-

ктива. -2008. - 23серп. - С.4-5 

182. Нетішинці поповнили книгу рекордів України новим записом, виклав-

ши монетами 8-метровий Герб України // Енергобудівник. – 2008. – 29 

серп.  – С.1 

183. Тимощук  О.  Нетішин у книзі рекордів України / О.Тимощук // 

Поділ.вісті. – 2008. – 29 серп. – С.1 

184. Тризуб склали з... 662064 копійок! / Н. Кравчук [Електронний ре-

сурс] // Високий замок. -   Режим доступу:  http://archive.wz.lviv.ua/

articles/67373. - Назва з екрану 
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185. Подольська Р. Найдовший автограф у світі // 

Уряд. кур'єр. – 2010. – 23 жовт. – С.24 

186. Фединчук Б. Автограф на свято / Б.Фединчук // 

Перспектива. – 2010. – 16 жовт. – С.4  

187. Найдовший в Україні автограф символізуватиме 

монолітність колективу атомників [Електронний 

ресурс]   // Нове життя. - Режим доступу:   http://
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188. Автограф на свято / Б.Фединчук [Електронний ресурс]   // Перспекти-

ва. - Режим доступу:   http://perspekt.org.ua/news/1568. – Назва з екрана 
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189. Омелянчук І. Єдина в світі вулиця Висоцького // Уряд. курєр . – 2010. 

– 30 лип. – С.16 

190. Онісімчук Т. Бути пам’ятній дошці на ву-

лиці Висоцького / Т.Онісімчук // Нетішин. 

вісн. – 2010. – 7 трав. – С.2 

191. Подольська Р. Вулиця Висоцького в Неті-

шині // Уряд.курєр. – 2010. – 4 берез. – 

С.16 

192. Шустерук О. Вулиця Висоцького у Нетішині – вперше у світі / 

О.Шустерук // Нетішин. вісн. – 2010. – 12 лют. – С.14 
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Кальніченко Петро Трохимович 

 

Заступником головного інженера 

управління капітального будівництва  

ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» 

 

 Народився 22 жовтня 1946 року в селі Завадівка 

Гайсинського району Вінницької області. 

Від 1964 до 1967 року навчався у Ржищівському будіве-

льному технікуму, після закінчення закладу працював 

майстром Ладижинського міжколгоспбуду. 

 З  1970 до 1972 року працював на Ладижииській ГРЕС на посадах: 

майстер, старший виконроб, начальник  дільниці.  

 У 1972 переходить на посаду старшого виконроба,   начальника   ді-

льниці    Управління будівництва Ярцевського ЧЛЗ (Росія, Смоленська 

обл.) 

 З 1975 до 1977 року перебував на посадах начальника Нововоронезь-

кої дільниці, начальника Прип'ятського будівельно-монтажного управлін-

ня домобудівельного комбінату №3 «Союзеиергожилстрой». 

 Від 1977 до 1980 року - начальник дільниці Управління будівництва 

Рівненської АЕС. 

 У Нетішині з 1980 року. Очолив роботу будівельно-монтажної діль-

ниці БУ-2, а згодом БУ-3. Під його керівництвом було споруджено першу 

п’ятиповерхівку. 

 Від 1987 до 1989 року перебував на посадах начальника дільниці БУ

-3 Хмельницької АЕС; старшого виконроба БМУ «Юженергомонтаж» 

Хмельницької АЕС, начальника Управління «Жилстрой» УБ Хмельниць-

кої АЕС, генерального директора «Укренергожилстрой», голови правлін-

ня ВАТ «Енергожилстрой». 

 За період роботи будівельно-монтажної дільниці, якою керував Каль-

ніченко, було споруджено більше сімдесяти відсотків житла у місті.  

 У 1991 році закінчив Український інститут інженерів водного госпо-

дарства, спеціальність - «Інженер-гідромеханік». 

 Від 1998 року Петро Трохимович працює в управлінні капітального 

будівництва ВП «ХАЕО ДП НАЕК«Енергоатом» на посадах заступника 

головного інженера з якості, начальником відділу, заступником головного 

інженера. 
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       Працював у Нетішинській КДЮСШ з 1991 по 2006 рік. Директор Нетішинсь-

кої ДЮСШа у 2002-2003рр. За час роботи в школі  підготував 11 майстрів  спорту  

України,  3  майстри   спорту  

 України міжнародного класу, 4 заслужених майстри спорту України з 

фехтування. Підготував цілу плеяду чемпіонів і призерів чемпіонатів 

України, світу та Європи з фехтування. Після перемоги двох його вихова-

нок на ХХІХ Олімпійських іграх в Пекіні йому було присвоєно звання 

«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». 

Заслужений тренер України з фехтування (2003), тренер Хмельниць-

кої області та України.  

 На даний час працює в обласній школі вищої спортивної майстерності. 

 

*** 

519. Гусаров В. Він їх виводить у майстри / В.Гусаров // Перспектива. - 

2008. --23 серп. - С. 5 

520. Гусаров В З Ювілеєм! : [до 50-річчя з дня народження] /В.Гусаров // 

Перспектива. - 2010. - 27 лют. - С. 7 

521. Гусаров В. Найбільший подарунок до Дня Незалежності від 

нетішинців / В.Гусаров // Перспектива. - 2008. - 23 серп. - С. 4-5 

522. Ліщенко Л. Спорт починається з тренера /  Л.Ліщенко // Нетішин. 

вісн. - 2008. - 12 верес. - С. 1; 12 

523. Онісімчук Т. От де, люди, наша слава – слава України! / Т.Онісімчук // 

Нетішин. вісн. - 2008. - 22 серп. - С. 1; 4; 13 

524. Штурбабін В. Особливості національного фехтування / В.Штурбабін; 

Розмовляла Л.Ліщенко // Нетішин. вісн. - 2005. - 9 верес. - С. 9 

525. Штурбабін В. У людини є зірка, яка веде її по життю / В.Штурбабін; 

Розмовляла Д.Стефанович // Час молоді. – 2008. – 16 верес.-6 жовт. – 

С. 5 

526. Штурбабін О. Замість Дартаньяна в мене тато / О.Штурбабін; Розмов-

ляв В.Мохнач // Україна молода.  - 2010. - 13 серп. - С. 23 

 

*** 

527. Валерий Штурбабін: «Технике доверяю больше, чем лю-

дям» [Електрон ний  ресурс] // Спорт. -  Режим доступу:  http://

other.sport.ua/news/105830. - Назва з екрана 

528. Две радуги Штурбабина [Електронний ресурс] // Робочая газета. -  Ре-

жим доступу: http://rg.kiev.ua/page5/article23724/. - Назва з екрана 

529. Кращий тренер-2010. Валерій Штурбабін (фехтування) [Електронний 

ресурс] // Главред. - Режим доступу: http://glavred. Infoar-

chive /2011/01/01/. - Назва з екрана 
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*** 

193.  Вулиця Володимира Висоцького номер один / Н. Кравчук 

[Електронний ресурс]  // Високий замок. -  Режим доступу:   

http://archive.wz.lviv.ua /articles/84655. – Назва з екрана 

194. Вшанували пам'ять Володимира Висоцького / І. Глушман 

[Електронний ресурс] // Перспектива. - Режим доступу:  http://perspekt. 

org.ua/news/1463. - Назва з екрана 

195. Нетишин первым в мире назвал улицу в честь Высоцкого один 

[Електронний ресурс] // Книга рекордів України . - Режим доступу:   

http://www.book.adamant . ua /akt/netishin_vv/1.htm. – Назва з екрана 

196. У Нетішині відкрито пам’ятник Володимиру Висоцькому 

[Електронний ресурс]   // Енергоатом. -  Режим доступу:  http://

www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/6839u_netshin_vdkrito_pamyatnik 

volodimiru_visotckomu/. – Назва з екрана 

197. У Нетішині довели, що вулиця Висоцького з’явилася першою саме у 

них / Л. Боровець [Електронний ресурс] // Є. -  Режим доступу:  http://

ye.ua/news/news _1481.html. – Назва з екрана 

198.Пам‘яті того, хто не боявся говорити правду / О. Якубчик 

[Електронний ресурс]  // Нове життя. -  Режим доступу:  http://

newlife.rv.ua/33%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0/ 1205 -in-

memory-of-him-who-was-not-afraid-to-speak-the-truth.html. – Назва з ек-

рана 

*** 

199. .. на даче сотрудника ХАЭС вырос подсолнух-

рекордсмен [Електронний ресурс]  // Агенство атом-

ных новостей . - Режим доступу: http://www.atom 

news. info/?T=0&MID=1&JId=50&NI-D=2273. - Назва 

з екрана 

200. Найвищий сонях в Україні заввишки 4,8 метра / 

М. Перков [Електронний ресурс] // Газета. - Режим до-

ступу:    http://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/ 

najvischij-sonyah-v-ukrayini-zavvishki-48-metra/400967. 

- Назва з екрана 

201. На  Хмельниччині виріс найбільший соняшник в 

Україні / Л. Боровець [Електронний ресурс]   // Є. - 

Режим доступу: http://ye.ua/news/news_6557.html. - На-

зва з екрана 

http://www.book
http://www.energoatom.kiev.ua/ua%20/
http://www.energoatom.kiev.ua/ua%20/
http://ye.ua/
http://ye.ua/
http://newlife.rv.ua/33
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НЕТІШИН - МІСТО ЕНЕРГЕТИКІВ 

ВП «Хмельницька АЕС» 
 

Початок будівництва -1981 р. 

Кількість енергоблоків - 2 

 

Пуск першого енергоблоку -1987 р. 

Пуск другого енергоблоку - 2004 р. 

Тип реактора - ВВЕР-1000 

Сумарна потужність - 2000 МВт 

 

 Хмельницька АЕС розташована у центральній частині Західної Украї-

ни на межі трьох областей - Хмельницької, Рівненської і Тернопільської. 

Щодня ХАЕС виробляє 48 млн кВт г електроенергії, що складає 8% від за-

гального виробництва електроенергії в Україні. ХАЕС виробляє електрое-

нергію, якої вистачило б для функціонування шести областей України. 

За проектом станція мала бути чотириблочною. 

 У 1981 р. розпочалося її будівництво, наприкінці 1987-го у промисло-

ву експлуатацію введено перший енергоблок.  

 У 1981 р. розпочалося її будівництво, наприкінці 1987-го у промисло-

ву експлуатацію введено перший енергоблок. Підготовлено майданчики ще 

для трьох блоків. 

  Спорудження другого енергоблоку розпочалося у 1983-му і наприкін-

ці 1991-го мав відбутися його енергопуск. На час введення мораторію на 

будівництво нових АЕС було змонтовано основні технологічні вузли і під-

готовлено персонал. 

 Спорудження енергоблоку - 2 відновлено у 1993 р., а 8 серпня 2004-го 

його підключено до об’єднаної енергосистеми України. У вересні 2005-го 

блок прийнято до промислової експлуатації. 

 Після пуску хмельницького-2 станція щороку генерує майже 15 млрд. 

кВт електроенергії. 

 Сьогодні серед пріоритетів діяльності Хмельницької АЕС - добудова 

третього та четвертого блоків. 

 У 2008 році, керуючись затвердженими технічними критеріями, про-

ведено міжнародний конкурс з вибору реакторної установки для будівницт-

ва хмельницького-3 та хмельницького-4. Переможцем конкурсу стала ро-

сійська компанія «Атомстройэкспорт», яка запропонувала реакторну уста-

новку типу ВВЕР-1000 проект В-392.   

 9 лютого 2011 року укладено контрактну угоду між НАЕК 

«Енергоатом» та ЗАТ "Атомстройэкспорт" на розробку технічного проекту  
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509. Пундик Г. Ми виступаємо не заради грошей – нам хочеться перемагати / Г. 

Пундик; Розмовляла Л.Ліщенко // Нетішин. вісн.  - 2009.  - 31 лип. - С. 14 

510. Пундик Г. Тепер є злість і бажання повернутися на вершину / Г.Пундик  // 

Україна молода. - 2010. - 19 лист. - С. 23  

511. Стефанович Д. Про що мріють чемпіони? / Д.Стефанович, О.Бойчук // Час 

молоді. - 2008. - 2-15 верес. - С. 1; 3 

512. Фединчук Б. Ах, Одеса! Ах, Жовнір! / Б.Фединчук // Нетішин. вісн. – 2005. 

– 16 груд. - С. 10  

513. Фединчук Б. Пундик – раз, Пундик – два / Б.Фединчук // Нетішин. вісн. – 

2006. – 8 верес. – С.11 

*** 

514. Галина Пундик і Ольга Жовнір: Займайтеся фехтуванням - Вам сподоба-

ється [Електронний ресурс] // Кореспондент. - Режим доступу: http://

ua.korrespondent.net/sport/565967-galina-pundik-i-olga-zhovnir-zajmajtesya-

fehtuvannyam-vam-spodo baetsya. - Назва з екрана 

515. Галина Пундик: "Нам вдається бути на висоті, тому що ми справді коман-

да" [Електронний ресурс] // Українська правда. - Режим доступу: http://www. 

champion.com.ua/fencing/2013/08/21/542714/. - Назва з екрана 

516. Нетішинські шаблісти привезли три медалі з міжнародного турніру 

[Електронний ресурс]  // Новини спорту. - Режим доступу: http://ye.ua/news/

news_18510.html. - Назва з екрана 

517. Україна розгромила італійок і завоювала "золото" на етапі Кубка світу з 

фехтування [Електронний ресурс] // ТСН. Про спорт. - Режим доступу: http://

prosport.tsn.ua/sport/ukrayina-rozgromila-italiyok-i-zavoyuvala-zoloto-na-etapi-

kubka-svitu-z-fehtuva nnya-333829.html. - Назва з екрана 

518. Шаблістки з Нетішина тріумфували на етапі Кубка світу [Електронний ре-

сурс] // Новини спорту. - Режим доступу: http://ye.ua/news/news_19170.html. -  

Назва з екрана 

 

Штурбабін Валерій Вікторович 

    Заслужений тренер України 

 

 Народився 1 липня 1959 року у м.Баку (Азербайджан).  

 У 1976 році закінчив школу та вступив на педагогічний 

факультет до Азербайджанського державного інституту фі-

зичної культури ім.С.М.Кірова, який закінчив у 1981 році.  

 Займатися спортом почав з 1970 року, а після закінчен-

ня вузу працює тренером з фехтування.  

 Майстер спорту СРСР з фехтування, заслужений тренер України з фехтування 

(2003р.)  Старший тренер збірної команди України з фехтування (шабля).  
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Пундик Галина Василівна 

Заслужений майстер спорту України з фехтування 

 

Народилася 7 листопада 1987 року в селі і Чотирбоки 

Хмельницької області. 

У 2003 році закінчила Нетішинську загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів № 1 та у  2004 році вступила до Хме-

льницького Національного університету на спеціальність 

«Фізична реабілітація». 

Від 1993 року займається фехтуванням у  КДЮСШ ППО ВП «ХАЕС» 

ДП «НАЕК «Енергоатом».  

У 2003 році виконала норматив майстра спорту  

України з фехтування. У 2006 році виконала норматив міжнародного майст-

ра спорту. 

У 2007 році Галина Василівна виконала норматив заслуженого майстра 

спорту У країни та вступила до лав Збройних Сил України. 

Неодноразова переможниця і призерка чемпіонатів України, призерка чем-

піонатів Європи, світу. 

У 2008 році завоювала золоту медаль на XXIX Олімпійських іграх, що про-

водились  у Пекіні (Китай), у командному заліку з фехтування. 

 

*** 

500. Гусаров В. Найбільший подарунок до Дня Незалежності від нетішинців / 

В.Гусаров // Перспектива. - 2008. - 23 серп. - С. 4-5 

501. До Пекіна - за  золотом // Нетішин. вісн. - 2008. - 1 серп. - С.1; 14  

502. Золоті шаблі // Перспектива. – 2009. – 25 лип. – С. 8 

503. Кушта Г. Золото Пекіна – у Нетішині / Г.Кушта //  Нетішин. вісн. – 2008. – 22 

серп. – С. 2 

504. Ліщенко Л. “Золото відібрав лише один укол шаблі” / Л.Ліщенко // Нетішин. 

вісн. - 2012. - 20 квіт. - С. 1;3 

505. Ліщенко Л. Європейське «срібло» в руках Галини Пундик / Л.Ліщенко // 

Нетішин. вісн. - 2007. - 13 лип. - С. 1 

506. Олемпийские чемпионы по фехтованию рассказали о жизни после Пеки-

на / Говорила Е.Поддубная // Перспектива. - 2008.  - 13 груд. - С. 7 

507. Онісімчук Т. От де, люди, наша слава – слава України! / Т. Онісімчук // Неті-

шин. вісн. - 2008.  - 22 серп. - С. 1; 4; 13 

508. Почесні громадяни Нетішина на почесній срібній сходинці світової першо-

сті // Перспектива. - 2011. - 22 жовт. - С. 5 
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реакторних установок типу ВВЕР-1000 проекту В-392 та постачання обла-

днання реакторних установок для енергоблоків №3 та №4 ХАЕС. 

 Фахівцями ПАТ КІЕП розроблено проект техніко-економічного об-

ґрунтування спорудження третього та четвертого енергоблоків ХАЕС, що 

включає оцінку впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

  У травні 2011-го проведено активну фазу консультацій з громадськіс-

тю 30-кілометрової зони. Організаціям та громадянам, зареєстрованим для 

участі у процесі консультацій, надано вичерпну інформацію, зібрано запи-

тання, зауваження та пропозиції. Окрім того, відповідно до міжнародних 

зобов’язань, Україна поінформувала суміжні країни про можливі транскор-

донні впливи Х-3/Х-4.   

*** 

202. Хмельницька АЕС [Текст] - Запоріжжя: Тандем, 2011. - 17c. 

203. Хмельницька АЕС. Техніко-економічне обгрунтування спорудження 

енергоблоків № 3, 4 [Текст] : інформ.-аналіт. огляд матеріалів / М-во 

енергетики та вугільної промисловості України, Держ. наук.-інжерн. 

центр систем контролю та аварійного реагування, Енергоатом - Київ 

2011.  -  92c. 

204. Хмельницька АЕС [Текст] / упор. Троценко Л.А. - Нетішин: ВДРП 

ХАЕС, 1998. - 14c. 

*** 

205.  Гусаров В. Найбільший промисловий об"єкт області / В. Гусаров // 

Перспектива. - 2011. - 15 жовт. - С. 7 

206. Держатомрегулювання схвалила ТЕО добудування 3 і 4 енергоблоків 

ХАЕС // Перспектива. - 2012. - 17 берез. - С. 1 

207. Добудова ХАЕС: активна фаза // Трудівн. Полісся. - 2009. - 20 берез. - 

С. 5 

208. Достижения и задачи которые ставит жизнь // Перспектива. - 2015. - 

31 січ. - С. 1;23.  

209. Другий блок. Хронологія подій // Нетішин. вісн. - 2004. - 6 серп. - С. 2 

210. Забезпечення ядерної безпеки - пріоритетне завдання ХАЕС // Неті-

шин. вісн. - 2015. - 17 квіт. - С. 4.  

211. Заява про наміри щодо спорудження енергоблоків №3 та №4 на май-

данчику ХАЕС // Нетішин. вісн. - 2009. - 23 січ. - С. 12 

212. Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС принят в промышленную эксплуа-

тацию // Перспектива. - 2005. - 10 верес. - С. 1;4 

213. Концепція спорудження третього та четвертого енергоблоків ХАЕС // 

Трудівник Полісся. - 2011. -17 лют. - С.10 

214. Косік Г. В рамках співпраці з Європейським Союзом на ХАЕС реалі-

зуються міжнародні проекти технічної допомоги  / Г. Косік // Нетішин. 

вісн. - 2015. - 22 трав. - С. 4.  



28 

 

215. Косік Г. Чи захищена ХАЕС від аварій та надзвичайних ситуацій? / 

Г. Косік // Нетішин. вісн. - 2015. - 27 лют. - С. 2.  

216. Ліщенко Л. Гарантії радіаційної безпеки при експлуатації ХАЕС : 
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ник Полісся. - 2012. -18 жовт. - С.15. 

225. Мороз О. / Енергоблок №2 ХАЕС: цікаві факти у документах і спога-

дах / О. Мороз // Нетішин. вісн. - 2014. - 8 серп. - С. 9 
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блоків?/ Т. Онісімчук // Нетішин. вісн. - 2011. - 20 трав. - С. 1; 3 
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401. Гладуняк І. Лише віра і спільна, наполеглива праця спроможні відро-

дити Україну… / І.Гладуняк; Розмовляв М.Заріцький // Нетішин. вісн. – 

2001. – 10 лют. – С. 1-2 

402. Гладуняк І. Роботи багато. Потрібна співпраця / І.Гладуняк; Розмовляв 

О.Шустерук // Нетішин. вісн. - 1998. - 29 січ. - С. 1 

403. Гладуняк Іван Васильович: [до 50-річчя з дня народження] // Перспек-

тива. - 16 трав. - С. 1 

404. Іван Гладуняк - голова облради // Енергобудівник. - 2006. - 6 трав. - С. 

1 

405. Іван Гладуняк - губернатор Хмельниччини // Енергобудівник. - 2005. - 

19 берез. - С.1 

406. Івану Васильовичу Гладуняку 50 років // Енергобудівник. - 2009. - 22 

трав. - С. 1 

407. Кандидатський ступінь міського голови // Нетішин. вісн. – 2001. – 12 

трав. - С. 1 

*** 

408. www.gladunyak.org.ua / Гладуняк Іван Васильович. - Персональний сайт 

409. Гладуняк Іван Васильович [Електронний ресурс] // Хто є хто на Хме-

льниччині. Видатні земляки 2007. - Режим доступу:  http://who-is-

who.com.ua/ bookmaket/hmelnitsk2007/9/19.html. -  Назва з екрана 

 

 

Жовнір Ольга Богданівна 

Заслужений майстер спорту України з фехтування 

 

Народилася 8 червня 1989 року в місті Нетішині Хмельни-

цької області. 

У 2005 році закінчила НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів та ліцей» та вступила до Хмельницького Націона-

льного університету на спеціальність «Фізична реабіліта-

ція». 

Фехтуванням займається з 2000 року. 

У 2003 році виконала норматив майстра спорту України з фехтування. 

Брала участь у багатьох змаганнях національного та міжнародного рівнів. 

Неодноразова переможниця і призерка чемпіонатів України, призерка чем-

піонатів світу. 

У 2007 році зайняла II місце на чемпіонаті Європи з фехтування у Празі. У 

цьому ж році Ольга Богданівна стала чемпіонкою світу в юніорському  ко-

мандному заліку, срібною призеркою Всесвітньої Універсіади. 

У 2008 році завоювала золоту медаль на XXIX Олімпійських іграх, що про-

водились у Пекіні (Китай), у командному заліку з фехтування. 
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396. Смишляєв О. «Життя – як п’єса: не те важливо, чи велика вона, а те, 

як зіграна» / О.Смишляєв // Нетішин. вісн. - 2008. - 31 жовт. - С. 2 

397. Сокол О. Біжать роки: Г.В.Шелівановій - 80! / О.Сокол // Перспекти-

ва. – 2004. - 26 черв. - С. 4 

398. Фединчук Б. Добрий слід лишила на землі / Б.Фединчук // Енергобу-

дівник. - 2009. - 23 жовт. - С. 2  

399. Черевко С. Кінець травня 1942 року …:[про Г.Шеліванову]: новела / 

С.Черевко // Нетішин. вісн. - 2010. - 3 верес. - С. 12 

400. Шеліванова Ганна Василівна // Гусаров В. Енергія  Єднання. - Неті-

шин, 2004. - С. 86 

Гладуняк Іван Васильович 

Перший міський голова м. Нетішина   

(1991-2002 рр.) 

 

Народився 15 травня 1959 року у с.Нижнє Коломийського 

району Івано-Франківської області. 

Має дві вищі освіти:  у 1982 р. закінчив Львівський політе-

хнічний інститут за спеціальністю "Теплові електричні 

станції", кваліфікація - інженер-теплоенергетик; у 1999 р. Київський уні-

верситет ім. Т.Г.Шевченка за  спеціальністю - правознавство, кваліфіка-

ція - спеціаліст права. Кандидат юридичних наук. У 2001 році захистив 

кандидатську дисертацію. 

 Трудову біографію розпочав у 1976 р. на  Івано-Франківщині робіт-

ником Коломийського виробничого об'єднання металовиробів 

"Прикарпаття".З 1982 р. працює інженером, старшим інженером Запорі-

зького виробничого енергетичного об'єднання "Дніпроенерго".  

 У 1986 р. Іван Гладуняк переїжджає до Нетішина та працює на ХА-

ЕС - машиністом-обхідником турбінного обладнання АЕС, згодом стар-

шим інженером по експлуатації турбінного цеху, старшим інженером по 

управлінню турбіною Хмельницької АЕС. З 1990 р. - провідний інженер, 

начальник відділу зовнішніх зв'язків та інформації Хмельницької АЕС.  

 У 1991 році стає головою Нетішинської міської Ради, народних де-

путатів. З 1994 року - Нетішинський міський голова. На цій посаді він 

пропрацював більше одинадцяти років. З 2002 р. - заступник голови Хме-

льницької обласної державної адміністрації. У 2005 році – голова облас-

ної державної адміністрації. З липня 2006 р.- голова Хмельницької облас-

ної ради.  

 У 2006 році присвоєно звання «Заслужений юрист України». У 2007 

році отримав вчене звання доцента.  

 На даний час керівник депутатської групи "Рідна Хмельниччина". 
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237. Совва Н.  Хмельницька АЕС: чи є життя після Москви / Н. Совва // 

Поділ. вісті. - 2014. - 27 берез. - С. 1; 2 

238. Сокол О.  Безпека АЕС - найвищий пріоритет / О. Сокол // Перспек-

тива. - 2015. - 21 берез. - С. 1.  

239. Сокол О. Хмельницька АЕС - краща в Енергокомпанії [за висновка-

ми експертів МЦ ВАО АЕС]  / О. Сокол // Перспектива. - 2011. - 26 

листоп. - С. 1; 2 

240. Столяр О. На ХАЕС запроваджено заходи протидії можливим про-

явам тероризму / О. Столяр // Нетішин. вісн. - 2014. - 14 берез. - С. 1 

241. Так починався атомоград // Перспекртива. - 2007. - 19 трав. - С.1-3 

242. Тарасюк О.  ХАЕС: тридцять років тому... / О. Тарасюк // Поділ. віс-

ті. - 2011. - 21 січ. - С. 2 

243. Федоров І.  Рости, атомна! : [30 років з початку бідівництва] / І. Фе-

доров // Перспектива. - 2011. - 22 січ. - С. 5 

244. ХАЕС : підсумки року минулого і плани на 2015-й  // Нетішин. вісн. - 

2015. - 23 січ. - С. 5 

245. Хмельницька АЕС - основні віхи 2013 року // Перспектива. - 2014. - 

4 січ. - С. 1 

246. Хатьомкін О. Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС- 

енергетична стратегія України / О. Хатьомкін // Нетішин. вісн. - 2012. 

- 14 груд. - С. 5 

247. Це було недавно... це було давно : [історія будівництва АЕС] // Пер-

спектива. - 2009. - 10 січ. - С. 1 

248. Черних П.  Будівництво ХАЕС - теорія ризиків і практика безпеки / 

П. Черних // Енергобудівник. - 2011. - 16 груд. - С. 1-2; 2012. - 27 січ. - 

С. 5 
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250. Шустерук О. Сертифікована стабільність Хмельницької атомної:

[ХАЕС отримала сертифікат на відповідність інтегрованої системи 

управління  (ІСУ) вимогам міжнар. стандартів ІSO 9001 і ІSO 

14000] // Поділ. вісті. - 2013 - 15 серп - С.4 
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251. http://xaec. org.ua/ / Офіційний веб-сайт  ВП “Хмельницька 

АЕС” [ХАЕС]  
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Підрозділи ХАЕС 
 

254. Войковський В. Вони підготували платформу під місто і ХАЕС : 
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Нетішина / В. Войковський // Нетішин. вісн. - 2013. - 9 лют. - С. 5 
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реакторний цех / В. Гусаров // Перспектива. - 2009. - 10 жовт. - С. 4 
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саров // Перспектива. - 2009. - 24 жовт. - С. 2 

258. Гусаров В. Їх праця потрібна всім : [ремонтно-будівельний цех] / В. 

Гусаров // Перспектива. - 2009. - 24 жовт. - С. 5 
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ємство ХАЕС] / В. Гусаров // Перспектива. - 2009. - 24 жовт. - С. 4 
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262. Иванченко Ж.  Первый юбилей : [отдел модернизации и реконстру-

кции АЭС] / Ж. Иванченко // Перспектива. - 2009. - 5 груд. - С. 5 

263. Електроцех : 30 років на вістрі високих напруг // Перспектива. - 20-

12. - 16 черв. - С. 2 

264. Машук М. Ніяк без чистої води : [водно-хімічна лабораторія] / М. 

Машук // Перспектива. - 2012. - 26 трав. - С. 3 

265. Навчально-тренувальний центр - кузня підготовки та підвищення 

кваліфікації персоналу // Перспектива. - 2012. - 6 жовт. - С. 1 

266. Напряму з радіацією  [цех дезактивації і поводження з радіоактивни-

ми відходами] // Перспектива. - 2015.—6 черв. - С.3 
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 Перше бойове хрещення – визволення Ізяслава (початок 1944 р.). Ра-

зом з партизанським з’єднанням звільняла Білорусію. 

 У травні 1944 року під Брестом партизанське з’єднання розформува-

ли, а Г.В.Шеліванову направили в штаб партизанського руху в м.Київ. 

Після видачі всіх необхідних документів її направили на роботу в Славу-

тське райвно. Отримала призначення до рідної Нетішинської школи, де і 

зустріла свято Перемоги. 

Громадське життя завжди йшло в парі з особистим. У школі очолювала 

профспілковий комітет, жіночу раду. Тридцять років головувала у товари-

стському суді місцевого колгоспу «Нове життя». А з 1993 року Ганна Ва-

силівна очолює міську ветеранську організацію.  

 Учасник партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни в 

Україні і в Білорусії. Інвалід Великої Вітчизняної війни. Нагороджена ор-

денами Вітчизняної війни ІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, «За заслу-

ги» ІІІ ступеня, медалями «За відвагу», «Жукова», «60 років визволення Бі-

лорусі», «Ветеран праці», ювілейними медалями. 

Померла 25 жовтня 2008 року. 

*** 

386. Ганна Василівна Шеліванова: історія одного життя [Текст] : біогр.-

довід. буклет / Нетішин. міськ. краєзн. музей; В.Войковський. - Неті-

шин. - 2010. - 16с. 

*** 

387. Вони пережили жорстоку і трагічну Вітчизняну війну 1941-1945 рр. // 

На зболених крилах любові / упоряд Лелях С.М. - Нетішин, 2007. - С. 

580-581 

388. Гусаров В. Серце, віддане людям / В.Гусаров // Перспектива. - 2008. - 

1 листоп. - С.6 

389. Мороз О. Вони просто стали старшими / О.Мороз // Нетішин.вісн. - 

2005. - 11 берез. - С. 4 

390. Мороз О.  …І тихо пішла за межу / О.Мороз // Нетішин.вісн. - 2009. - 

23 жовт. - С.4 

391. Онісімчук Т. Громадяни по честі: [присвоєння звання «Почесний гро-

мадянин міста»] / Т.Онісімчук // Нетішин.вісн. - 2004. - 29 жовт. - С.1 

392. Орден до свята // Нетішин.вісн. - 2007. - 11 трав. - С.3 

393. [Орден «За мужність» ] // Нетішин.вісн. - 1999. - 20 листоп. - С.5 

394. Рудковська Л. 80 повнокровних щедрих на добро літ / Л.Рудковська // 
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стала розвідницею.  
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ХАЕС та екологія краю 
 

 На Хмельницькій АЕС природоохоронними питаннями займається 

відділ охорони навколишнього середовища (ВОНС). 1989 року, відповід-

но до наказу Міністерства атомної енергетики СРСР «Про корінну пере-

будову справи охорони природи в країні», була створена лабораторія охо-

рони навколишнього середовища. Головним напрямком роботи відділу є 

організація діяльності з мінімізації шкідливого впливу ВП ХАЕС на на-

вколишнє природне середовище, раціональне використання природних 

ресурсів, контроль впливу діяльності ВП ХАЕС на довкілля.  

 Екологічний моніторинг стану довкілля проводиться відповідно до 

розроблених регламентів та щорічно узгоджених «Графіків відбору проб 

та виконання хімічних аналізів». За результатами багаторічного моніто-

ринry, що проводиться еколого-хімічною лабораторіею ВОНС, відзначе-

но, що експлуатація першого енергоблока, а з 2004 року і 2-го енергобло-

ка, не спричинила погіршення екологічного стану навколишнього середо-

вища в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження.  

 Радіаційний контроль  навколишнього середовища здійснюється ав-

томатизованою системою контролю радіаційної обстановки (АСКРО). 

 Дана система була введена в експлуатацію в 2004 році з пуском ене-

ргоблока NQ 2 ХАЕС в рамках реалізації «Програми модернізації енерго-

блоків АЕС в Україні з реакторами ВВЕР-1000» паралельно з існуючими 

системами радіаційного контролю. 

АСКРО призначена для: 

 

 безперервного контролю радіаційного стану на проммайданчику 

АЕС, в санітарно-захисній зоні і зоні спостереження у всіх режимах 

експлуатації, в об'ємі, достатньому для того, щоб зробити висновки 

про перевищення чи неперевищення основних дозових меж і допус-

тимих рівнів, встановлених в «Нормах радіаційної безпеки» (НРБУ-

97) для персоналу и населення; 

 забезпечення достовірної інформації про радіаційний стан навколиш-

нього середовища, прогнозування його змін, а також отримання інфо-

рмації, необхідно• для визначення активності і складу радіо- нуклідів, 

які потрапили за межі АЕС. 

 

 На сьогоднішній день ACКPO являється однією з основних складо-

вих в системі радіаційного контролю на атомній електростанції..  
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         Народився  29 липня 1954  року у с.Димитрово  За-

порізької області. У 1980 році      закінчив  Дніпропетровсь-
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„Міжрегіональну академію управління персоналом” і отримав 

кваліфікацію магістра економіки та управління трудовими ресурсами.За 

введення в дію першого енергоблоку Запорізької АЕС нагороджений ме-

даллю „За трудову відзнаку”. 

 У 2004 році присвоєно почесне звання „Заслужений будівельник 

України”. Нагороджений „Орденом за заслуги ІІІ ступеня”.   
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Троценко Олексій Іванович 

Перший директор  ХАЕС – (1977 - 1986 рр.)  

Ветеран Великої Вітчизняної війни. 

         

            Народився 22 липня 1927р. у с.Андрієво Жито-

мирської області.   У 1941 році закінчив 7-й клас Учнів-

ської середньої школи, що у Львівській області. У сімна-

дцятирічному віці став добровільним піхотинцем та пі-

шов на фронт. Після закінчення війни служив у військо-

во - повітряних силах Північної групи Радянських 

військ у Польщі, а в 1952 році отримав звання сержанта. Був нагородже-

ний орденом „Вітчизняної війни” ІІ ступеня і медаллю „За перемогу  над 

Німеччиною”. 

 Свою кар’єру енергетика починав помічником машиніста котла на 

Дніпровській ДРЕС у 1960 році. Потім робота на Запорізькій ДРЕС - го-

ловного інженера, заступника директора. У 1970 році Олексій Іванович за-

очно закінчив Московський інженерно – економічний інститут. 

 У 1977 році Міністерством енергетики Троценка О.І. було призначе-

но директором Хмельницької АЕС. Він починав будувати ХАЕС, присвя-

тив цій справі значну частину свого життя. На посаді директора працював 

до 1986 року. Під його керівництвом запрацював перший блок ХАЕС, 

розбудовувався Нетішин.  А потім більше 13 років займав посаду директо-

ра підсобного господарства Хмельницької АЕС. 

 Саме Троценко О.І. має посвідчення №1 як почесний житель міста 

Нетішин.  

Нагороджений орденами: „Знак Пошани”, Богдана Хмельницького, 

„За мужність” ІІІ ст. та ін.   „Заслужений енергетик України”.  

Помер 25 лютого 2014 року . 
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Почесні громадяни 
 Сьогодні людей з таким званням у нашому місті дев'ятеро. Посвід-

чення №1 отримав О.І.Троценко, перший директор ХАЕС. 

Г.В.Шеліванова , голова ради ветеранів міста (на жаль, уже покійна) стала 

другою. Одночасно до цих двох шанованих у місті людей приєднався і 

І.М.Шевцов (теж покійний), голова правління ВАТ «УБ ХАЕС». Ці люди 

стали першими, хто удостоївся такого високого звання. Відповідне рішен-

ня сесії Нетішинської міської ради було ухвалене 21 жовтня 2004 р. А де-

що пізніше, 15 листопада 2005р. звання почесного громадянина міста бу-

ло присвоєни незмінному впродовж 11 років міському голові Нетішина 

І.В.Гладуняку. 3 березня 2009р.  Почесного громадянина міста отримали 

ще четверо нетішинців: Олімпійські чемпіони Ольга Жовнір, Галина Пун-

дик, їх тренер  - майстер спорту з фехтування, заслужений тренер України 

В.В. Штурбабін та Кальніченко П.Т. – заступник головного інженера 

управління капітального будівництва ВП «ХАЕС» ДП НАЕК 

«Енергоатом». У 2015 звання присвоєно (посмертно) Карпенку С.М., бій-

цю батальйону “Айдар”. 
Кожного з них знає чи не кожен мешканець нашого міста. Їх життє-

вий шлях - славні сторінки історії Нетішина. 

*** 

337. [Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста» 

Г.В.Шелівановій,  І.М.Шевцову, О.І.Троценко] // Перспектива. - 2004. 

- 23 жовт. - С. 1 

338. Мороз О. Як воно - бути почесним громадянином Нетішина? 

[О.Троценко, Г.Шеліванова, І.Шевцов, І.Гладуняк] / О.Мороз // Неті-

шин. вісн. - 2006. - 15 верес. - С. 3 

339. Почесне слово від почесних громадян / О.Троценко, І.Гладуняк, 

Г.Шеліванова // Нетішин. вісн. - 2008. - 26 верес. - С. 3 

340. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Нетішин»: Рі-

шення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради V скликання 

від 3 берез. 2009 р. №51 // Нетішин. вісн. - 2009. -  13 берез. - С. 14 

341. [Почесні громадяни міста: Ольга Жовнір, Галина Пундик, Валерій 

Штурбабін, Петро Кальніченко] // Нетішин. вісн. - 2009. - 23 берез. - 

С. 4 

342. Онісімчук Т. Нетішин пишається Вами: [вечір-зустріч з почесними 

громадянами міста] / Т.Онісімчук //  Нетішин. вісн. - 2009. - 2жовт. - 

С. 3 

343. Почесні громадяни м.Нетішин [Электронный ресурс]  // Центральна 

міська бібліотека М.Нетішин. - Режим доступу: http://netishyn-

cbs.edukit.km.ua/netishin/vidatni_diyachi . - Назва з екрана 

35 

 

*** 

317. Безпека навколишнього природного середовища - головний пріоритет 

екологічної політики Хмельницької АЕС [Електронний ресурс]   // ДП 

«НАЕК «Енергоатом». -  Режим доступу: http://energoatom.kiev.ua/

press/nngc/. - Назва з екрана 

318. Водосховище ХАЕС: екологічне благополуччя у гармонії з довкіллям 

[Електронний ресурс]  // Перспектива . - Режим доступу: 

http://perspekt. org.ua /news/. - Назва з екрана 

319. Заява про екологічні наслідки спорудження та експлуатації енерго-

блоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС [Електронний ресурс]  // ДП 

«НАЕК «Енергоатом». - Режим доступу: http://www.energoatom . ki-

ev.ua/ua/. - Назва з екрана 

320. Енергоблок № 2. Оцінка впливів на навколишнє середовище 

[Електронний ресурс]  // Офіційний сайт ВП «Хельницька АЕС». -  

Режим доступу: http://www.xaec.org.ua/store/pages/ukr/ovos/ latest/ page. 

html. - Назва з екрана  

321. Стан навколишнього природного середовища [Електронний ресурс] // 

Офіційний сайт ВП «Хельницька АЕС». - Режим доступу: 

http://www.xaec.org.ua/store/pages/ukr/envcond/latest/page.html. - Назва з 

екрана 

322. ХАЕС і природа краю: як знайти золоту середину інтересів? / В. Разу-

ваєв [Електронний ресурс]  // Проскурів. - Режим доступу: 

http://proskuriv.info/ index.php/. - Назва з екрана 

 

 

http://energoatom.kiev.ua/press/nngc/
http://energoatom.kiev.ua/press/nngc/
http://perspekt.org.ua/
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/
http://proskuriv.info/


36 

 

ЗНАТНІ ЗЕМЛЯКИ 

 

Герої Радянського Союзу 

 
Дикалов Степан Іванович  

 

 Народився 22 серпня 1912р.  в м.Охтирка на Су-

мщині, у селянській родині. Там же закінчив почат-

кову школу, згодом працював у сільському господарс-

тві, лісгоспі, служив у лавах Червоної армії.  

 У лютому 1943 року мобілізований на фронт. 

Служив старшим сержантом 86 стрілецького полку 

Воронезького фронту, брав участь у запеклих боях з 

гітлерівцями на першому Українському фронті, де 

був двічі поранений.  

 За особисту мужність, відвагу та героїзм, виявлені під час форсуван-

ня Дніпра, Указом Президії Верховної Ради СРСР від 29 жовтня 1943 ро-

ку С.І.Дикалову було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.  

 Далі в його військовій біографії було визволення Києва, Правобере-

жної України, криваві бої на території фашистської Німеччини.  

Під час визволення Першим Українським фронтом Правобережної Украї-

ни, Поділля, Славутчини та, зокрема, тодішньго села Нетішин, вже мав 

звання старший лейтенант. 

 Мобілізувався з лав Радянської Армії у жовтні 1945 року. Після вій-

ни жив у Нетішині  (дружина - Надія Пилипівна Демидюк, старша піоне-

рвожата місцевої школи). Одружились у 1944 році. Працював завідуючим 

Кривинським сільпо, згодом - лісником Кривинського лісництва.  

  Помер 22 жовтня 1949 року у 37-річному віці від туберкульозу леге-

нів. Похований у м.Славута.  Могила Героя занесена до Державного ре-

єстру пам’яток історії рішенням виконавчого комітету Хмельницької об-

ласної ради депутатів трудящих від 21.02.1990р., №34, охоронний №2158. 

Обеліск встановлено в 1950р . 
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