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НЕТІШИНСЬКА  МІСЬКА  ЦБС 
ЦЕНТРАЛЬНА  МІСЬКА  БІБЛІОТЕКА 

 
 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ   
І  ПАМ’ЯТНИХ  ДАТ 

м.НЕТІШИН 
 

на 2019 рік 
 
 



 

18 січня – 75 років з часу визволення с.Нетішин від німецько-
фашистських загарбників 

 
17 лютого - 15 років з часу виходу першого номеру рекламно-

інформаційної газети  «Нетішинські оголошення» 
 
18 лютого – 30 років з часу створення осередку товариства україн-

ської мови (ТУМ)  ім. Т.Г.Шевченка (голова М.Руцький) 
 
30 березня - 35 років  з часу відкриття магазину «Універмаг» 
 
28 квітня – 65 років з дня народження поета, перекладача, автора і 

виконавця  бардівських пісень В.П.Гусарова 
 
17 травня – 30 років з часу об’єднання славутського і нетішинського 

ТУМ у незалежне об’єднання ТУМ ім. Т.Г.Шевченка 
Рух» (голова М.Панасюк) 

 
Травень – 30 років з часу створення зразкового ансамблю бального 

танцю БДТ «Шарм»  
 
Травень – 30 років з часу заснування народного молодіжного  
                    театру-студії «Маски» 
 
Травень – 25 років з часу заснування зразкового ансамблю танцю 

«Лайф»  
 
8 серпня – 35 років тому Нетішин став містом районного  

підпорядкування 
 
8 серпня – 15 років з часу пуску ІІ енергоблока Хмельницької АЕС 
 
 

 
1 вересня – 35 років з часу відкриття ЗОШ №2 
 
Вересень – 35 років позашкільному закладу відділу освіти клубу  

«Юний технік» 
 
9 листопада – 30 років з часу створення нетішинського міського об’є-

днання НРУ 
 
28 листопада – 40 років з часу затвердження Міністерством СРСР тех-

нічного проекту Хмельницької АЕС 
 
21 грудня – 10 років з часу створення громадського формування 

«Нетішинський козацький полк Хмельниччини» 
 
22 грудня – 50 років з дня народження місцевої поетеси Г.О.Митюк 
 

 

У 2019 році виповнюється: 
 
95 років - з часу створення у с.Нетішин бібліотеки (зараз міська  
                   бібліотека №3) 
 
65 років  - з часу відкриття бібліотеки у с.Солов’є (зараз міська  
                   бібліотека №4) 
 
35 років - з часу відкриття кінотеатру «Юність»  
 
30 років - з часу прийняття в експлуатацію готелю «Горинь» 
 
20 років - з часу відкриття у місті УПЦ Київського Патріархату 

 

 
 


