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Незважаючи на відміну 
пільг у 2005 році для всіх 
спеціальних економічних 
зон в Україні (а їх на сьо
годні десять), спеціальна 
економічна зона "Славу
тич" працює і розви
вається.

Станом на 01.01.2008 
р. суб'єктами СЕЗ "Славу
тич" є 13 підприємств з 14 
інвестиційними проекта
ми загальною кошторис
ною вартістю 72,9 млн. 
дол. США.

Фактично за 2007 рік 
було залучено інвестицій 
на суму 1,7 млн. дол. 
США. 92,23% з фактично 
залучених інвестицій у 
2007 році — це інвестиції, 
спрямовані на будівниц
тво та оснащення заводу 
з виробництва світиль
ників (ТОВ "Компанія 
"ВІТАВА"). Також інвес
тиції 2007 року були спря
мовані на реконструкцію

виробничих приміщень, 
придбання та монтаж об
ладнання, закупівлю си
ровини, необхідних для 
забезпечення техно
логічного процесу в решті 
підприємств — суб'єктів 
СЕЗ "Славутич".

Суб’єктами СЕЗ "Сла
вутич" у 2007 році ре
алізовано продукції на су
му 118,3 млн. грн., що 
складає 44,27% від запла
нованого показника 
(267,2 млн. грн.). Недови
конання плану пов'язано 
зі скасуванням пільг та га
рантій, передбачених За
коном України "Про 
спеціальну економічну зо
ну "Славутич", що призве
ло до збільшення собівар
тості продукції та вкрай 
негативно вплинуло на хід 
реалізації інвестиційних 
проектів суб'єктів СЕЗ 
"Славутич" та на резуль
тати їх діяльності.

Питома вага реалізо
ваної продукції суб'єкта
ми СЕЗ "Славутич" скла
дає 63,9% від загального 
обсягу реалізованої про
дукції за основними вида
ми промислової діяль
ності по Славутичу (185,1 
млн. грн.)

Реалізована продукція 
на душу населення стано
вить 4849,4 грн./чол. та 
включає канцелярські то
вари, поліграфічну про
дукцію, будівельні ма
теріали, пакувальні ма
теріали, виготовлені фле- 
ксографським способом 
друку, кронен-корки, де
коративний посуд, текс- 
тильно-галатерейні жа
кардові вироби, про
дукцію деревообробного 
виробництва, вироб
ництво люмінесцентних 
світильників та інші.

Відсоток сертифікова- 
ної продукції у 2007 році 
становить 83,35% від за
гального обсягу реалізо
ваної продукції. Це про

дукція таких підприємств:
1. ТОВ "Компанія 

"ВІТАВА" — світильники.
2. ТОВ "Кронпак” — ви

робництво кронен-корків 
та поліграфія на металі.

3. Філія "НВП "ОМіТех"
— прилади радіозв'язку.

4. ТОВ "ЗАМ Україна" 
—декорований посуд.

У 2007 році підпри
є м ства м и -суб ’єктами 
СЕЗ "Славутич" створено 
192 робочих місця, що 
складає 960 % від запла
нованої кількості (20 оди
ниць). Така кількість ство
рених робочих місць 
пов'язана з виходом 
більш ніж на проектну по
тужність заводу з вироб
ництва люмінесцентних 
світильників ТОВ "Ком
панія "ВІТАВА".

Протягом 2007 року 
підприємствами суб'єкта
ми СЕЗ було імпортовано 
продукції на суму більш 
ніж 13,8 млн. дол. США.

Імпорт продукції відбу
вається головним чином з

Німеччини, Бельгії, Поль
щі, Чехії та ін.
Підприємства експорту
вали свою продукцію до 
країн СНД (Росія, Біло
русь, Молдова, Казах
стан, Чехія) та Німеччини, 
Італії. За 2007 рік
підприємствами-суб'єк- 
тами СЕЗ "Славутич" екс
портовано продукції на 
суму 22,2 млн. дол. США. 
Загалом сальдо зовніш
ньоекономічної діяльності 
підприємств СЕЗ є пози
тивним' і складає майже 
12 млн. дол. США.

У 2007 році суб'єктами 
СЕЗ "Славутич" всього 
переховано до бюджету
12,8 млн. грн.

В тому числі:
■ податок на прибуток

— 365,77 тис. грн.
■ податок на додану 

вартість 1,2 млн. грн.
■ податок на додану 

вартість (сплачений через 
митницю) — 9,7 млн. грн.
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• податок з доходів 
фізичних осіб — 1,3 млн. 
грн.

■ плата за землю — 54,0 
тис. грн.

•інші — 183,0тис. грн.
Збори до державних 

цільових фондів склали 3, 7 
млн. грн., або 144, 74% від 
запланованої суми.

В тому числі:
• збір на обов’язкове 

державне пенсійне страху
вання — 3,2 млн. грн.

■ збір до державного 
фонду на випадок без
робіття — 148,29 тис. грн.

• збір до фонду соціаль
ного страхування у зв'язку з 
тимчасової втратою пра
цездатності — 132,86 тис. 
грн.

• збір до фонду соціаль
ного страхування від не
щасного випадку на вироб
ництві — 177,35 тис. грн.

Аналіз результатів

функціонування СЕЗ "Сла
вутич" у 2007 році показує, 
що сума перерахувань до 
бюджетів та державних 
цільових фондів підпри
ємствами — суб'єктами 
СЕЗ "Славутич" становить 
16,5 млн. грн. Сальдо по
даткових пільг та надход
жень до бюджету податків, 
зборів та інших обов'язко
вих платежів складає 16,4 
млн. грн. та є позитивним 
на користь платежів.

У 2007 році суб'єктами 
СЕЗ перераховано до бюд
жету податків і зборів 
(обов'язкових платежів —
12,8 млн. грн., що складає 
22,74 % від загальної суми 
податків (56,3 млн. грн.) по 
Славутичу (з урахуванням 
ЧАЕС, "Атомремонтсер- 
вісу").

Цілком очевидно, що 
створення і функціонування 
спеціальної економічної зо
ни — реальний позитив у 
соціально-економічному

розвитку Славутича, за 
більшістю своїх показників
— одна з кращих на Україні, 
а за такими, як сума інвес
тицій на душу населення, 
вартість новоствореного 
робочого місця за рахунок 
інвестора, ВВП на душу на
селення і т.п. — краща. 
Вартість реалізованої то
варної продукції — майже 
півмільярда гривень.

Але не можна не врахо
вувати і проблеми, що ви
никають в останній час з 
об'єктивних причин, неза
лежних ні від міської влади, 
ні від інвесторів. Відсутність 
"податкових канікул", які 
були передбачені для інве
стора законодавством, а 
потім безпідставно 
відмінені тією ж державою, 
змусила одних інвесторів 
згорнути свої проекти, 
інших — збанкрутіти, третіх
— просто розчаруватись... 
Тим більше викликають 
тільки захоплення і почуття 
поваги і подяки до таких 
суб'єктів, як "Компанія 
"ВІТАВА", "Кронпак", "ЗАМ

"Україна", що не тільки не 
призупинили реалізації 
проектів, але й інтенсивно 
розвиваються. Логічно стає 
питання: "А який їхній те
перішній статус? Яке май
бутнє взагалі у такого еко
номічного механізму, як 
"спеціальна економічна зо
на"?

Міський голова Удови
ченко В.П., керівництво 
спеціальної економічної зо
ни активно шукають 
відповіді на ці питання, не
одноразово брали і беруть 
участь у роботі відповідних 
комітетів Верховної Ради 
України, урядових комісій і 
робочих груп з розробки 
відповідних документів і за
конопроектів, тим більше, 
що це проблеми взагалі-то 
державного значення. На 
сьогодні очевидно, що в то
му вигляді, як це було 
раніш, спеціальні зони свій 
статус не поновлять. Це ви
мога СОТ, МВФ і ЄС, хоча ті 
ж Польща, Угорщина й інші 
країни аналогічні проблеми 
у свій час вирішили на свою

користь. Україна, на жаль, 
поки що вирішує дещо інші 
проблеми...

Найвірогіднішим на сьо
годні є трансформація 
спеціальної економічної 
зони у Технопарк, чи 
Індустріальний парк. З цією 
метою було вивчено досвід 
створення і функціонуван
ня таких парків у Велико
британії, наразі вивчають
ся можливості аналогічних 
утворень разом з Міністер
ством економіки України. 
Складність ситуації не 
тільки в протиріччях самого 
українського законодавст
ва, але й (що, на жаль, стає 
характерним для нашої 
держави) суб'єктивно- 
відомчих поглядах наших 
деяких високоповажних 
урядовців. Як би не було, 
питання розвитку еко
номічних механізмів, що 
впливають на майбутнє на
шого міста, не перестає 
бути актуальним, і про хід 
їхнього розвитку ми буде
мо вас періодично інфор
мувати.


