
СЛАВУТИЧ - 
МІСТО БІЛОГО АНГЕЛА

Міський голова - УДОВИЧЕНКО Володимир Петрович

Славутич - місто, що виросло неподалік Дніпра, 
в мальовничому краю на північному заході 
України й успадкувало його слов'янську назву. 

Розміщене за 200 км від Києва і в 60 км від Чернігова, а 
також у 40 км від древнього Любича (де відбувся перший 
з'їзд князів Київської Русі), воно опинилося у двох годинах 
пішки від сусідньої Білорусі і в годині їзди від Росії.

Рішення про спорудження м. Славутича, як нового 
міста для постійного проживання працівників Чорно
бильської АЕС та членів їх сімей після аварії на ЧАЕС, було 
прийнято 2 жовтня 1986 р. директивними органами 
колишнього Союзу. І вже у вересні-листопаді того ж року 
здійснено проектування, а в грудні розпочато будівництво 
міста силами восьми радянських республік, які намагалися 
втілити свої найкращі традиції, залишивши у спадок 
неповторний інтернаціональний колорит. 26 березня 1988 р. 
видано перший ордер на заселення квартир.

Місто Славутич побудоване в районі колишньої 
залізничної станції "Нерафа". Навкруги - вікові соснові 
ліси. За 10 км від Славутича тече Дніпро. В Славутицькому 
лісництві близько 5 тис. гектарів лісу. Причому саме місто 
здатне стати і стане всесвітньою моделлю екологічного 
відродження. За екологічну реабілітацію території та 
збереження природи м. Славутич було нагороджено 
золотою медаллю міжнародного руху "Екофорум за мир".

Славутич - місто сучасної інфраструктури, комфортне 
для життя. Загальна площа міста Славутича - 2083 га. 
Населення - 24 441 особа: дітей до 18 років - 6847 осіб. 
Середній вік славутчан - 32 роки. Щорічно народжується 
понад 220 малюків.

Перемігши соціально-психологічну трагедію закриття 
Чорнобильської АЕС в грудні 2000 р., місто обрало для 
себе найбільш ефективний шлях переходу від монопрофіль- 
ності до економічної розвиненості.

У Славутичі існує унікальний комплекс соціальної 
інфраструктури. База для занять фізкультурою та спортом 
включає: п'ять фізкультурно-оздоровчих комплексів площею 
3600 кв. м, дитячу юнацьку спортивну школу, загально
міський стадіон, спорткомплекс "Олімпійський", яхт-клуб, 
два басейни довжиною 25 м.

Для дітей та молоді 
працюють Дитяча шко
ла мистецтв, Палац 
дитячої та юнацької 
творчості, соціально- 
психологічний центр, 
кіноконцертний комп
лекс, центр розвитку 
дитини, центр соціаль
ної реабілітації дітей- 
інвалідів, будинок сі
мейного типу. Най
сучасніший інформа
ційний сервіс про
понують інформа
ційно-технологічний 
центр та два бібліо
течно-інф орм аційн і 
центри.

Для медичного 
обслуговування сла
вутчан створено ліку
вальний комплекс із сучасним унікальним обладнанням, 
діють амбулаторії сімейної медицини.

Вагомий внесок у розвиток міжнародного спів
робітництва з питань' безпечного використання ядерної 
енергії робить Міжнародний Чорнобильський Центр. Тут 
працює дві лабораторії: радіоекологічна і міжнародних 
досліджень та технологій.

Славутич має транспортні та комунікаційні можливості 
виходу на українські та міжнародні ринки.

В ошатних залах міського музею розкрита 20-річна 
героїчна історія міста та трагічна історія Чорнобильської 
АЕС. Місто і Чорнобильський регіон щорічно відвідують 
сотні делегацій. Головною принадою для відвідувачів, які 
цікавляться ядерною енергетикою чи подіями міжнародного 
масштабу, є подорож до Чорнобиля та залишеного міста 
Прип'ять. Промисловий туризм все більше захоплює людей. 
А в передмісті Славутича привітно зустріне любителів 
зеленого туризму приваблива садиба-ранчо "Стара підкова".

Славутич - лабораторія муніципального розвитку. 
Стратегія розвитку Славутича до 2020 р. викладена 
в Стратегічному плані розвитку міста, який був 
розроблений у 2000 р. із залученням не тільки фахівців, 
а і багатьох соціально активних славутчан.

У цій стратегії головна мета - створення Славутича 
як моделі техноекополісу з трьох складових: освіта, наука, 
виробництво. В цьому напрямі зроблені суттєві кроки.

У місті одні з кращих в Україні дитячі дошкільні заклади 
і школи. Відкрито професійно-технічний заклад, адже місту 
вже не вистачає трудових ресурсів. Тут створено справжнє 
університетське містечко - Центр вищої освіти, до якого 
входять філії Чернігівського державного інституту економіки та 
управління, Київського національного технічного університету 
"КПІ". Понад 500 студентів тут опановують сучасні професії.

Вирішуючи головні проблеми соціально-економічного 
розвитку Славутича в умовах формування ринкових 
відносин, міська влада робить акцент на два основних 
напрями: реформування системи соціальних послуг та 
структурну перебудову економіки, створення новітньої 
економіки міста.

Славутич стає містом міжнародних зв'язків. Цьому 
активно сприяє діяльність Міжнародного центру бізнесу 
"Славутич - XXI століття". В ньому працює комунальне 
підприємство "Агентство з розвитку бізнесу і його 
відокремлений підрозділ "Бізнес-інкубатор", комунальне 
підприємство "Адміністрація спеціальної економічної зони 
"Славутич", фонд "Славутич-ЧАЕС-Розвиток".

Місто Славутич є одним з лідерів соціально- 
економічного розвитку серед інших міст України. Протягом 
останніх 7 років загальна кількість суб'єктів підприємницької

діяльності збільшилась на 91%, працює 2253 суб'єкти 
господарювання. Кількість малих підприємств у місті на 
100 тис. наявного населення більше ніж вдвічі перевищує 
аналогічні показники по Київській області та по Україні 
в цілому і становить 125 підприємств на 10 тис. наявного 
населення.

Свого часу в Славутичі було успішно реалізовано 
проект вільної економічної зони, основою якої стала теорія 
міського голови Володимира Удовиченка: ВЕЗ - для країн 
з перехідною економікою (залучено інвестицій на суму 
37 млн дол. США, що становить 1518 у.о. на одного 
жителя міста.)

У місті працюють підприємства "Відродження Полісся", 
"Кронпак", завод з виробництва люмінесцентних 
світильників, розгорнуто виробництво канцелярських 
товарів. Шість років тому розпочала свою діяльність 
компанія "Атомремонтсервіс" - відокремлений підрозділ 
НАЕК "Енергоатом".

У життя міста впроваджується Кодекс етики, честі, 
порядності, добросовісного та ефективного управління 
Славутицької територіальної громади.

Одним з важливих кроків на цьому шляху є отримання 
сертифікатів відповідності міжнародному стандарту ІSО 
9001:2000 та національному стандарту ДСТУ ІSО 
9001:2001. Ними увінчалася дворічна робота колективу 
виконкому Славутицької міської ради з упровадження 
системи управління якістю стосовно надання територіаль
ній громаді міста послуг у виконавчій, соціально- 
економічній та житлово-комунальній сферах.

Славутчани в постійному пошуку інноваційних підходів 
до розвитку свого міста.


