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«Місто білого Ангела – ти надія моя» 

О. Вратарьов 

 

Славутич – наш дім 

 

Вся історія міста пройшла у мріях, 

надіях, тривозі, пошуках, у подоланні, 

здавалося б, безвихідних ситуацій. 

У квітні 1986 року світ сколихнула 

небачена досі ядерна катастрофа, а в жовтні 

цього ж року розпочалося будівництво 

м. Славутича. Це стало новим маленьким 

паростком, свідченням продовження життя. 

Це була остання масштабна інтернаціональна 

будова, де кожен міський квартал і нині 

носить географічні та національні ознаки будівничих восьми 

республік колишнього Союзу, нині незалежних самостійних 

держав. 

Славутич – місто унікальної атмосфери, де живуть роботящі 

й освічені люди, викликає у своїх мешканців якесь особливе 

почуття патріотизму. Після дострокового закриття 

Чорнобильської АЕС місто опинилося перед катастрофічною 

дилемою – бути йому чи не бути? Сьогодні 25-тисячна 

територіальна громада міста будує нову економічну основу 

свого соціального розвитку. 

Славутич нині – це місто власних, народжених за 25 років 

традицій: новітньої диверсифікованої економіки, сучасної 

інфраструктури, сприятливе для підростаючого покоління та 

дружнє до дитини, на основі принципів рівних можливостей, 

європейської моделі місцевої демократії та громадського 

суспільства, комфортне для життя, з великим людським 

інтелектуальним потенціалом. 

Велика славутицька родина представлена багатьма 

національностями. Чорнобильська біда не заполонила душі 



4 

 

славутичан, а, навпаки, зміцнила і згуртувала їх у єдину сім’ю, 

де дбають і думають про майбутнє нових поколінь.  

Якщо Прип’ять – це місто, втрачене для всього світу, 

трагедія цивілізації, то Славутич – символ відродження. 

Сьогодні це чудове містечко, де все робиться для людей і задля 

людей. А був  період, коли держава, тільки-но розпочавши його 

будівництво, вирішила: нам не треба Чорнобильська 

електростанція, а, отже, не треба і Славутич. У зв’язку з 

рішенням уряду про виведення з експлуатації 15 грудня 2000 

року Чорнобильської АЕС місто втратило близько 10 тисяч 

високооплачуваних робочих місць і левову  частку своєї 

економічної бази. 

Славутич не скорився. Перемігши соціально-психологічну 

трагедію, місто обрало для себе найбільш ефективний шлях 

переходу від монопрофільності до економічної розвиненості. Це 

шлях соціально-економічного розвитку, який передбачає 

активну діяльність усіх секторів громадянського суспільства у 

сфері залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, створення 

дійової інфраструктури підтримки бізнесу, сприятливих умов 

для розвитку нового виробництва товарів та послуг зі 

створенням нових додаткових робочих місць. 

 

Місто, дружнє до дитини 

 

Як складова стратегічного плану, в місті реалізується 

програма «Славутич – місто, сприятливе для підростаючого 

покоління та дружнє до дитини». 

Чим більше створено умов для дітей, для їх народження, 

розвитку, тим більше планів у молодого покоління на своє 

майбутнє. Звісно, сьогодні є багато шляхів пошуку своєї долі. 

Молодій людині хочеться побачити увесь світ, але разом з тим її 

природне бажання – все-таки залишитися там, де вона 

народилася, і знайти своє місце на батьківщині своїх батьків, 

будувати там своє майбутнє і дбати про майбутнє своїх 
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прийдешніх поколінь. У цьому сенсі Славутич відкриє нові 

можливості. 

Для дітей та молоді найсучасніший інформаційний сервіс 

пропонують інформаційно-технологічний центр, 

загальноміський бібліотечно-інформаційний центр. Зручні 

меблі, комп’ютери, множильна техніка, відео і аудіоапаратура, 

художнє оформлення приміщень створюють комфортне 

інформаційно-пізнавальне середовище, неповторний колорит і 

своєрідний атишок усім відвідувачам. Ці заклади реалізують 

право славутичан на вільний доступ до інформаційних ресурсів, 

акумульованих у бібліотечних фондах та світових 

інформаційних ресурсах через мережу Інтернет. 

Бібліотечні центри, Дитяча школа мистецтв, Палац дитячої 

та юнацької творчості, фізкультурно-оздоровчі установи – це не 

тільки своєрідні центри 

розвитку інтелектуальних, 

творчих, спортивних здібностей 

дітей і підлітків, а й центри 

спілкування, дозвілля і 

релаксації. 

Зайнятість школярів у 

позаурочний час становить 

понад 80 відсотків. Сьогодні 

славутичани обрали шлях дії та творчості. 

Тільки в минулому навчальному році  вихованці Дитячої 

школи мистецтв отримали 32 призових дипломи на обласних, 

регіональних та всеукраїнських конкурсах; наші спортсмени 

завоювали 23 золотих, 15 срібних, 11 бронзових медалей 

Чемпіонату і Кубка України, 4-літніх спортивних ігор України з 

різних видів спорту – стрибків на батуті, спортивного туризму, 

кіокушинкай карате, важкої атлетики, пауерліфтингу, 

вітрильного спорту 

Сьогодні динаміка зростання результатів дає змогу вважати 

Славутич лідером сучасної соціальної інфраструктури, 
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сприятливого бізнес-середовища та свідчить про інноваційний 

доступ до комфортного і якісного життя. 

Славутич ставить за мету досягти рівня сучасних 

європейських стандартів. Це початок безкінечного шляху до 

досконалості. Робота триває. Славутичани почали працювати 

над стандартом громадського правопорядку. Тобто не міліція 

повинна відповідати за громадський правопорядок, а вся 

громада. Цьому сприятиме і впроваджений Кодекс етики, честі, 

порядності та добросовісного управління Славутицької міської 

громади. 

Сучасні підходи, інновації починаються з філософії життя. А 

далі вже будуть технології. 

Низка заходів щодо впровадження Кодексу носить 

філософське гасло «Територіальна громада – взаєморозуміння – 

об’єднання зусиль». Усі вони підпорядковані одній меті – 

створенню добротних і якісних умов життя, зміцненню 

доброзичливих взаємин славутичан, здійсненню добросовісного 

та ефективного управління міською владою. 

 
 

Інформація за темою 

 

Початком будівництва Славутича вважається жовтень 1986 

року. На цей час тут було задіяно понад вісім тисяч фахівців 

різноманітного профілю. 

Будували місто представники восьми союзних республік 

колишнього СРСР – Росія, Україна, три прибалтійські (Литва, 

Латвія, Естонія) та три кавказькі (Грузія, Вірменія, 

Азербайджан). 

У березні 1987 року на новобудову приїхало 325 

комсомольців, делегатів XXV з’їзду ВЛКСМ, серед них – 50 

дівчат. Перший комсомольський шлюб був зареєстрований 

міським РАГСом 26 вересня 1987 року. 

26 березня 1988 року почали видавати ордери на житло. 

Першим його отримав Валентин Єжов. Спочатку місто 

проектували на 20 тисяч мешканців, але цього виявилося замало, 
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тому окрім котеджів вирішили споруджувати п’яти-і 

дев’ятиповерхівки. 

Назвати місто Славутичем запропонував головний архітектор 

проекту Федір Боровик, офіційно це було затверджено 19 

лютого 1987 року. 

У першу суботу червня Славутич святкує День міста. Вперше 

це відбулося у 1989 році. 

 

Удовиченко Володимир Петрович – 
Славутицький міський голова з 1990 року. 

Упродовж 12 років він є представником України в 

Палаті місцевих влад Конгресу місцевих і 

регіональних влад Європи, обирався віце-

президентом Палати місцевих влад, а з 2008 року – 

член постійного комітету Конгресу. Очолює 

Всеукраїнське громадське об’єднання «Клуб мерів».  

Науковий ступінь, вчене звання: доктор 

економічних наук, захистив докторську дисертацію 

у 2004 році.  

Нагороди: медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982 рік); знак 

«Відмінник освіти України» (1994 рік); орден «За заслуги» ІІІ 

ступеня (1997 рік); орден «»За заслуги” ІІ ступеня (2000 рік); орден 

«За заслуги»» І ступеня (2002 рік); медаль «»За ефективне 

управління»» Міжнародної кадрової академії (1999 рік); Почесна 

відзнака МНС України (2000 рік); Державна пам’ятна відзнака «10 

років незалежності України» (2001 рік); Почесна грамота Верховної 

Ради України «За особливі заслуги перед українським народом» 

(2002 рік); Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2003 рік), 

срібна медаль «10 років незалежності України» рейтингу «Золота 

фортуна» (2003 рік); орден Князя Ярослава Мудрого V ступеня 

(2007 рік), Почесна грамота фонду сприяння місцевому 

самоврядуванню України (2007 р.); Почесна грамота Міністерства 

регіонального розвитку та будівництва України (2010 р.); Рішення 

Загальних зборів громадян м. Славутича (2010 р.) про підтримку 

ініціативи про присвоєння Славутицькому міському голові 

Удовиченку В. П. звання «Героя України»; Відзнака Президента 
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України – ювілейна медаль «20 років незалежності України» (2011 

р.); Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2012 р.)  

Почесні звання: Дійсний член Української екологічної академії 

наук з 1992 року; Дійсний член Української муніципальної академії 

з 1999 року; Лауреат Міжнародної премії імені В. І. Вернадського – 

1997 рік; Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 

1999 року; Лауреат загальнонаціональної програми «Людина року – 

2001» у номінації «Міський голова року» з врученням премії 

«Прометей – Престиж», 2002 рік.  

  

Символіка міста 

 
З метою розвитку традицій і створення символіки 

м. Славутича та у відповідності зі ст. 22 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Рішенням міської ради 

затверджений опис герба та прапора м. Славутича. 

Герб за традиційною схемою ілюструє 

адміністративно-територіальну приналежність: у 

верхній частині щита – старий Київський герб. Згідно 

геральдичної традиції блакитна фініфть символізує 

чистоту і бездоганність, чорна – мудрість, обережність 

і постійність – це риси, які необхідні місту атомної 

енергетики. 

Інше тлумачення цих кольорів: чорний - спогади про 

Чорнобильську трагедію, що стала причиною виникнення міста, 

блакитний - надія на світле майбутнє. Золота зірка – спроба знайти 

символ атомної енергетики замість «моделі атома». Вісім її променів 

– вісім республік, які прийняли участь у будівництві міста, її колір 

означає могутність, силу.  

Прапор міста Славутича має форму прямокутника 

розміром 160 см по горизонталі та 100 см по 

вертикалі. На полі прапора у лівому верхньому куті 

на відстані 15 см зверху та 15 см зліва знаходиться 

зображення герба міста шириною 29 см, висотою 36 

см, обрамлений лінією  золотистого кольору 

шириною в 1 см. 

Поле прапора поділено на дві частини, верхня (головна 

частина) висотою 70 см, на якій розміщено герб міста, має 
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малиновий колір, нижня частина висотою 30 см має жовто-

золотистий колір. Враховуючи практичність, історичність і звичай: 

малиновий колір – свобода, слава, символ козацької перемоги; 

жовто-золотистий колір – сонце, багатство, сила і вдача. Прапор 

міста виготовляється із шовкової тканини.  

 

Гімн міста Славутича «»Білий Ангел Славутича»»  

муз. Є.Досенка, вірші О. Вратарьова 

 
Доля нас тут разом звела.  

Воля неба на те була.  

Опустила свої два крила.  

Місто Білого Ангела.  

Тут судилося звести нам,  

Місто дружби і святої краси наче храм.   

 

Білий Ангел Славутича -  

Символ світлого дня.  

Білий Ангел Славутича – ти надія моя. 

 Будуть весни квітучими.  

Біль забуде земля.  

Білий Ангел Славутича - ти надія моя.  

 

Ллється з неба блакитний цвіт,  

Нам надію віщує він.  

Подивись на криштальний  

І зоряний світ.  

Назавжди у Дніпра-весна,  

Як любов і зоря ясна.  

Білий Ангел розкрив  

Назавжди два крила,  

Білий Ангел Славутича –  

Символ світлого дня.  

Білий Ангел Славутича – ти надія моя.  
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«Місто світла», 2007. – 11 с. 
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11. Удовиченко В. П. Абетка міського голови: Поради, 
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12. Удовиченко В. П. Місто моєї долі. – Чернігів: Видавець 
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13. Удовиченко В. П. Новітні моделі 

соціально-економічного розвитку 
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15. Удовиченко В. П. Соціально-

економічні аспекти розвитку міста 

Славутича: Погляд у майбутнє. – К., 2001. – 106 с. 
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slavdnz6.at.ua›index/nash_slavutich/0-31 – Славутич – 

новостворене (від 1986 року) місто у Київській області 

України. 

ualogos.kiev.ua›fulltext.html?id=876 – Місто Славутич. 

07100.org.ua – «Муніципальний інформер» в місті 

Славутич. Організації та інформаційні ресурси міста. 

Новини та оголошення. 

blog.i.ua›Твоя Україна›855655 – Моє рідне місто 

Славутич. 

http://slavutichlib.com.ua/ – Славутицька централізована 

бібліотечна система. 
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slavutich-library.narod.ru – Бібліотечно-інформаційний 

Центр для дітей та юнацтва м. Славутича. 

coolschool1.at.ua›index/kodeks_etiki/0-254 – Школа № 1, 

г. Славутич. 

osvita.slavutich.info – Вiддiл освiти м. Славутича. 

osvita.slavutich.info/school3/index – Школа № 3, 

г. Славутич. 

osvita.slavutich.info/school4/index – Школа № 4, 

г. Славутич. 

slavspc.at.ua – Соціально-психологічний Центр, 

м. Славутич. 

mistaua.com› – Славутич, Київська область: сайт mistaUA 

– міста, селища, села. 

uneec.lviv.ua›index.php?page=./2/p8.uk – Славутич. 

Офіційна сторінка – www.e-slavutich.gov.ua. Назва: місто 

Славутич. 

h.ua›story/341529/ – Славутич - місто приємної втоми. 

who-is-who.com.ua›bookmaket/msukuivshuna… – 

Детальна інформація про місто Славутич. 

ukrmap.org.ua›Pages/Slavutych_ukr.html – Історія міста 

Славутич. 

1ua.com.ua›c13619 – Місто Славутич – сайт громади. 

kpgkc.com.ua›galereya - Підприємство «Житлово-

комунальний центр» – Славутич. 

dialogueauc.org.ua›sites/default…Slavutych.pdf – Інтернет- 

сторінка міста Славутич: люди, фото, відео, форум, 

новини, погода, топографічна і супутникова карта, 

рейтинг... 
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slavutich-sch2.ucoz.ru›index/slavutichu_25/0-124 – 

Славутицька ЗОШ I – III ступенів №2 – Славутичу – 25. 

Місто Славутич (фотоальбом) Славутич – місто 

особистості. 
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