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1 січня - 20 років з часу створення Нетішинської міської ЦБС на чолі з 

М.Л. Омельчук. 
8 лютого - 25 років з часу виникнення у Нетішині міського осередку УГС 
і обрання його головою М. Руцького. 
Лютий - 130 років з часу перетворення Нетішинської сільської школи на 
церковно – приходську. Школа була однокласною, проте навчання у ній 
продовжувалось 3 роки. 
Лютий - 30 років з часу створення Нетішинської міської організації 
ветеранів Великої Вітчизняної війни. 

Лютий - 15 років з часу 
створення при центральній 
міській бібліотеці літературного 
об’єднання «Натхнення», яке 
очолює В.П. Гусаров. 
8 березня - 65 років з дня 
народження Світлани 
Мефодіївни Лелях – скульптора, 
дизайнера, художниці, поетеси і 
публіциста. Переможиці 
літературного Рейтингу «Золота 
Фортуна», та володарка 
почесного титулу «Українська 

Мадонна». 
17 квітня - 40 років з часу прийняття Міністерством енергетики й 
електрифікації СРСР рішення про будівництво в Нетішинському пункті 
Західно – Української АЕС №2. 

27 квітня - 25 років з часу 
підняття в Нетішині жовто – 
блакитного прапора. 
Травень - 25 років з часу 
заснування народного 
аматорського ансамблю – студії 
сучасної естрадної пісні 
«Синевір» КЗ «Палац 
Культури». 
Травень - 15 років з часу 
прийняття загальними зборами 
акціонерів ВАТ «УБ ХАЕС» 

рішення про проведення реорганізації УБ, в результаті якої утворилися 
22 нові товариства ВАТ «УБ ХАЕС». 
Червень - 20 років з часу створення народного аматорського ансамблю 
народної пісні «Горлиця» КЗ «Палац Культури». 

 
10 липня - 35 років з часу об’єднання с. Нетішин, с. Солов’є: 
робітничого селища ХАЕС в с.м.т. Нетішин (нині Нетішин). 
1 серпня - 35 років центральній міській бібліотеці. 
15 вересня - 20 років з часу відкриття Нетішинської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів №4. 
Жовтень - 35 років з часу здачі в експлуатацію першого житлового 
будинку у місті. 
Листопад - 30 років з часу заснування СМСЧ – 148 (далі СМСЧ -4) 
10 грудня - 40 років з часу прийняття Радою Міністрів УРСР постанови 
щодо вибору майданчика для будівництва АЕС і визначення остаточної 
назви об’єкту – Хмельницька АЕС (Постанова №536 від 10.12.1975 р.) 
Грудень - 30 років з часу відкриття кінотеатру „Юність” на 600 місць 
(зараз центр соціальних служб для сім’ї та молоді). 
Грудень - 25 років з дня створення Нетішинського міського центру 
зайнятості. 
Грудень - 20 років з дня утворення Нетішинського міського суду. 

У 2015 році: 
145 років тому у Нетішині на кошти прихожан збудовано дерев’яну на 

кам’яному фундаменті православну 
церкву в ім’я Георгія Побідоносця і 
таку ж дзвіницю. 
110 років з часу введення в дію у 
1905 році Нетішинського цегляного 
млина, споруда якого збереглася до 
сьогоднішнього дня. 
85 років з часу створення у Нетішині 
колгоспу „імені 13-річчя Великого 
жовтня”. 
65 років з часу об’єднання 
Солов’ївського та Нетішинського 
господарств у спільне господарство 
„Імені Хрущова” (далі „Нове життя” та 
СФГ „Нове життя”) 
35 років з часу побудови і здачі в 
експлуатацію у місті їдальні, 
магазину, гуртожитку та основних 

об’єктів „Піонерської бази” 
 

  


