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НЕТІШИНСЬКА МЦБС 
ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА 

Календар знаменних і 
пам’ятних дат 

на 2016 рік 



25 березня – 20 років з дня створення Державного 
казначейства в Нетішині 

28 березня – 55 років з дня народження 
Руцького Миколи Миколайовича – 
письменника, журналіста, громадського 
діяча, члена Асоціації українських 
письменників, лауреата Хмельницької 
обласної премії ім. Якова Гальчевського. 
Проживає у м.Нетішин.  

1 квітня – 10 років Центру соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів 

5 травня – 35 років тому с.Нетішин Славутського р-ну 
Хмельницької обл. віднесено до категорії селищ 
міського типу (Указ Президії Верховної Ради УРСР від 5 
травня 1981 р.) 

25 травня – 30 років з часу заснування військової 
частини 3043 по охороні Хмельницької атомної 
електростанції 

Травень – 40 років з часу 
заснування Народного 
аматорського хору ветеранів 
війни та праці «Журавка» 
(звання присвоєно у 2003 році)  

2 червня – 40 років з часу затвердження технічного 
проекту Хмельницької АЕС 

 

4 липня – 75 років з дня окупації с.Нетішин 
фашиськими загарбниками 

Липень – 25 років тому вийшов перший сигнальний 
номер газети «Хмельницкая АЭС» (тепер 
«Перспектива») 

1 вересня – 35 років з часу здачі в експлуатацію ЗОШ 
№1 на 1176 місць 

 

27 вересня – 15 років з часу 
відкриття міського 
краєзнавчого музею 

 
 
30 вересня – 25 років з часу  
виходу першого номера газети «Нетішинський вісник» 

22 жовтня – 35 років з 
початку бетонування 
фундаментальної плити під 
реактор першого 
енергоблока. Разом з 
першим бетоном в основу 
енергоблоку закладено 
капсулу із символічним зверненням до майбутніх 
поколінь 

1 листопада – 15 років позашкільному закладу 
«Краєзнавчий центр» відділу освіти 

      



 

11 грудня – 20 років тому на VІІ сесії Нетішинської 
міської ради народних депутатів було затверджено 
Герб та Хоругву м.Нетішин 

У 2011 році виповнюється: 

165 років – з першої згадки про нетішинську 
гуральню (підприємство, яке виробляло алкоголь), що 
належала В.Яблоновському 

85 років – з часу відкриття у Нетішині школи та клубу 
при якому була бібліотека 

 

80 років – з часу 
побудови у Нетішині 
на р.Горинь гідро- 
електростанції, 
потужністю 352 КВт. 
Частково електрифі- 
ковано с.Нетішин 

 

25 років – з часу відкриття інформаційного центру 
ХАЕС 

10 років – з часу, коли нетішинці О.Є.Смишляєв, 
І.М.Шевцов, С.М.Кравчук, О.Дмитрук, С.Я.Коваленко, 
С.М.Лелях, О.Р.Куртяк удостоєні нагороди 
Міжнародного Рейтингу «Золота Фортуна» 

 

7 січня – 45 років з дня народження 
Фединчука Богдана Миколайовича – 
письменника та журналіста. Проживає 
у м.Нетішин.  

 

22 січня – 35 років від дня проведення мітингу та 
виймання ковша грунту під фундамент першого 
енергоблока на головному майданчику майбутньої 
АЕС  

Січень – 15 років як 
Центральна міська бібліотека 
м.Нетішина почала надавати 
користувачам доступ до 
Всесвітньої мережі Інтернет 

7 лютого – 160 років тому Кривинський маєток, у тому 
числі й село Нетішин, було продане з аукціону у Санкт-
Петербурзі графині Наталії Павлівні Зубовій  

13 лютого – 40 років тому союзне Міністерство 
енергетики своїм рішенням №141 затвердило перелік 
робіт позамайданчикового підготовчого періоду 
будівництва Хмельницької АЕС 

20 лютого – 30 років дошкільному навчальному 
закладу №6 «Райдуга» 

 


