
МІСТО ЖИВУЧЕ МОЄ -
СЛАВУТИЧ

Місто Славутич, споруджене колись замість ураженого 
"мирним атомом" під час аварії на Чорнобильській АЕС м. 
Прип'ять і назване містом майбутнього, з самого початку 
мало непросту долю. Вже після побудови першої черги мі
ста виявилось, що воно стоїть на цезієвій плямі. І довело
ся дезактивувати всю територію. Потім виникли проблеми 
транспортного сполучення. Збудували залізничні колії і 
автотраси з мостами через річки Дніпро і Прип'ять до 
Чернігова і Чорнобильської АЕС. Поставало ще чимало 
клопотів.

Та не турбувало головне: Славутич мав бюджетоутво- 
рююче підприємство - Чорнобильську АЕС, яке забезпе
чувало високі заробітки городянам, матеріальні потреби 
комунальної і соціально-культурної сфер міста. Проблеми 
зарясніли після дострокової зупинки 3-го енергоблоку, 
останнього, що працював. Тоді серйозно обговорювали 
можливість ліквідації цього міста-красеня.

На захист майбутнього під
нялася громадськість, очолена 
міським головою Славутича 
Володимиром УДОВИЧЕН
КОМ - членом Конгресу міс
цевих та регіональних влад 
Європи, лауреатом Державної 
премії в галузі науки і техніки. 
І наполягли: "Місту - бути!"

Треба відзначити, що славут- 
цям з мером поталанило. Пер
ший раз міським головою Во
лодимира Петровича, що наро
дився в с. Білогородка Києво- 
Святошинського району Київ
ської області, набув освіту в 
Київському автошляховому ін
ституті і більше 12 років пра
цював за фахом, а з 1987 року 
- в Славутичі, було обрано в 
1990 році. На цій посаді він 
виявив себе патріотом міста, 
талановитим господарником, 
турботливим керівником. Ма
буть саме тому городяни нео
дноразово виявляли йому дові
ру і вже вчетверте обрали місь
ким головою Славутича. З Во
лодимиром Петровичем зу
стрівся наш кореспондент.

-  В чому ви бачите нагаль
ні потреби міста чорно
бильських атомників?

- Завершився третій рік жит
тєдіяльності міста Славутича 
після дострокового зняття з ек
сплуатації блоків ЧАЕС. За 
цей час наше місто з дотацій
ного перетворилось на таке, що 
живе за загальними законами 
України, - зі своїм бюджетом, 
податками і видатками, і навіть 
в місто-донор державного бю
джету. Сформована комуналь
на власність, збережено со
ціальну інфраструктуру міста. 
Головним завданням для місь
кої влади залишається створен
ня компенсуючих робочих міс
ць для тих, хто втратив роботу 
внаслідок закриття станції. А 
втратили ми 9,2 тисячі високо- 
оплачуваних робочих місць. 
Щоб зробити це, в нас залиши
лось не так багато часу.

Більшість міжнародних про
ектів у зоні Чорнобильської 
АЕС, які спрямовано на пом'як
шення наслідків закриття стан
ції, планується завершити впро
довж наступних 5 років. Якщо 
за цей період не буде вжито рі
шучих заходів, рівень безробіт
тя зростатиме дуже швидко: для 
обслуговування об'єкта "Укрит
тя" та зняття з експлуатації зу
пинених енергоблоків буде пот
рібно лише кілька сотень робо
чих місць. Отже, на нас чекає 
величезна робота.

-  Що вже зроблено?
- Протягом останніх років 

створено організаційно-еконо

мічний механізм розвитку м. 
Славутича і ми його доволі ус
пішно втілюємо. Тільки за 2003 
р. у місті додалося 254 суча
сних високотехнологічних ро
бочих місць вартістю до 40 тис. 
доларів кожне. Відкриття під
приємства "Атомремонтсервіс" 
невдовзі після закриття станції 
забезпечило більш ніж 600 ро
бочих місць. Разом із тим немає 
ні чіткої програми перспективи 
його розвитку, ні стратегічної

політики щодо залучення цього 
підприємства до всіх робіт, які 
провадитимуться на проммай- 
данчику Чорнобильської АЕС. 
У той час, коли на державне 
спеціалізоване підприємство 
"Чорнобильська АЕС" покладе
но надзвичайно складні і ва
жливі завдання в 30-кілометро- 
вій зоні ЧАЕС, "Атомремонт
сервіс" підпорядковується зов
сім іншим відомствам. І немає 
гарантії його майбутньої широ
комасштабної участі в роботах, 
виконуваних у зоні відчуження.

Курс на відміну спеціальних 
економічних зон (СЕЗ) в Укра
їні, який провадиться останнім 
часом, дуже негативно впливає 
на процес відродження нашої 
економіки. Саме лише обгово
рення цього питання навряд чи 
сподобається потенційним інве
сторам. Відлякує, особливо іно
земців, і складна процедура ре
єстрації нових підприємств, яка 
потребує погодження проектів 
у п'яти різних міністерствах і 
відомствах, та неузгодженість 
окремих законів.

Держава може на це вплива
ти шляхом створення сприят
ливих умов для залучення ін
вестицій саме до славутицького 
регіону, використовуючи його 
промислову інфраструктуру в 
державних інтересах. Така по
літика абсолютно відсутня, хо
ча були взяті певні зобов'язан
ня. Потрібно також розглянути 
можливості залучення міжна
родної спільноти. Меморандум 
про взаєморозуміння між уря

дом України, урядами країн 
"великої сімки" та Комісією 
Європейського Співтовариства 
щодо закриття Чорнобильської 
АЕС не передбачав вирішення 
соціальних проблем. Весь тягар 
покладено на державу Україна. 
Дострокове закриття Чорно
бильської станції, якого так ви
магала міжнародна спільнота, 
відбувалось в дуже важкі часи. 
Воно співпало з проведенням 
реформ в Україні. Це лише по
глибило соціально-економічні 
проблеми м. Славутича, якому 
тепер конче потрібна міжна
родна допомога.

-  Вам, Володимире Петро
вичу, не здається, що "велика 
сімка" та інші сконцентрува
ли зусилля лише на достро
ковому закритті станції, не 
оцінивши належним чином 
майбутні соціальні наслідки?

-  Вважаю, і більшість зі мною 
погодиться, що було б справед

ливо, якби міжнародна 
спільнота доклала зусиль 
та взяла участь у створен
ні додаткових робочих 
місць у Славутичі - місті 
атомників, які своєю геро
їчною працею зробили і 
продовжують робити над
звичайно багато для ядер
ної безпеки всього світу. 
Нас не можна назвати 
невдячними щодо міжна
родної допомоги, яку ми 
отримали. Але, зрештою, 
місцева влада залишилась 
наодинці зі своїми про
блемами та мала само

стійно оздоровлювати економі
ку. Нам довелося реформувати 
систему комунального госпо
дарства, впроваджувати енер
гозберігаючі технології і роби
ти все задля того, щоб залучи
ти в місто нові інвестиції.

Міською владою Славутича 
запропонований проект ство
рення на базі медико-санітарної 
частини Реабілітаційного (ме
дичного) центру з залученням 
провідних організацій України 
та Заходу для здійснення інди
відуальних програм, проведення 
ретельного дослідження чинни
ків, що впливають на фізичне, 
психічне та соціальне здоров'я в 
Чорнобильському регіоні.

Ця система дозволить проти
стояти несприятливим факто
рам професійної діяльності під 
час складних робіт щодо при
ведення об'єкта "Укриття" до 
екологічно безпечного стану.

До цього часу існує ряд стра
тегічних питань, на які 
необхідно якнайшвидше дати 
відповідь. А саме: статус цен
тру, його належність до відом
ства, його місце в галузевій си
стемі медичного забезпечення, 
джерело фінансування на 
утримання створеного закладу.

Дуже важливим є розуміння 
та підтримка даних заходів в 
рамках міжнародного співро
бітництва. Напрям організації 
роботи Реабілітаційного цен
тру має стати однією зі складо
вих міжнародних проектів.

Наступним важливим мо
ментом в засвоєнні нових ін

формаційних технологій в охо
роні здоров'я є становлення та 
розвиток телемедицини в місті 
Славутичі. Первинні організа
ційні заходи вже проведені - 
укладений договір, навчений 
персонал. Для реалізації про
екту щодо створення Центру 
телемедицини на базі СМСЧ-5 
з наступним включенням дано
го Центру в проект "Med-Net- 
Politech” необхідна фінансова 
підтримка для придбання 
обладнання та реалізації архі- 
важливого проекту для праців
ників ДСП "ЧАЕС".

Далі, хотілося б розуміння та 
підтримки в реалізації проекту 
Міжнародного університету на 
навчальній матеріально-техніч
ній базі міста, з метою підго

товки екологів, радіологів, спе
ціалістів ядерної безпеки. Ця 
міжнародна співпраця могла б 
принести багато користі. Адже 
є унікальна база, на якій безпо
середньо могли б проходити 
практику студенти західних 
країн і ставати фахівцями ви
сокого рівня.

Заслуговує на більшу увагу 
діяльність та розвиток Чорно
бильського центру. Взаємовигі
дно і для країн заходу, і для до
норів, що беруть участь в черго
вому етапі ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС, щоб цей центр 
отримав статус Міжнародного.

З 2000 року в рамках СЕЗ 
"Славутич" залучено інвестицій 
на суму 22,3 мільйона доларів, 
завезено та змонтовано облад
нання і устаткування на суму 
понад 43,6 мільйона гривень 
(8,2 мільйона доларів), закупле
но сировину та матеріали для 
забезпечення виробництва на 
суму 45,8 мільйона гривень (8,6 
мільйона доларів), створено 603 
нових робочих місць. Сума за
лучених інвестицій в розрахун
ку на кожного мешканця міста

за період 1999-2002 років ста
новить 839 доларів.

Досвід, набутий під час вті
лення нових ініціатив, може 
стати в нагоді будь-якому мі
сту, якого попереду чекає зак
риття основного джерела при
бутку. Адже в Славутичі реалі
зується соціально активна по
літика задля сталого розвитку. 
Висновок тут може бути один: 
за умови об’єднання та коор
динації зусиль усіх національ
них та міжнародних організа
цій, зацікавлених у процвітан
ні міста, і зосередження їх на 
вирішенні саме економічних 
проблем міста Славутича та 
диверсифікації його економіки, 
всі труднощі та проблеми мож
на подолати. Потрібні лише

чітке їх розуміння як з боку 
держави, так із боку світової 
спільноти, та єдність цілей.

- І  ще про одне не можна не 
запитати: в цьому році Украї
ну чекають президентські ви
бори. Яким Ви бачите майбут
нього Президента У крани?

-  Від того, яка людина прий
де на цю посаду, залежить, як 
буде розвиватися Україна, жи
ти її народ. В тому числі м. 
Славутич і його мешканці. 
Особисто я вважаю, що Прези
дентом ми повинні обрати па
тріота України, що добре розу
міється на ринковій економіці, 
соціальних процесах, що від
буваються, має практичний 
досвід керівника високого рів
ня. А ще він має бути чуйним, 
добрим, мати високу загальну 
і політичну культуру. Саме за 
таку людину я проголосую сам 
і зроблю все, що в моїх мо
жливостях, щоб славутці та
кож проголосували саме за та
ку людину.

Юрій ДРОНЖКЕВИЧ.
м. Київ.


