




Меморандум про взаєморозуміння 
між Урядом України  

і Урядами країн «Великої сімки»  
та Комісією Європейського 

Співтовариства  
щодо закриття Чорнобильської АЕС   

від 20.12.1995 

«Представники України, "Великої сімки" та міжнародних 
фінансових інституцій будуть щонайменше раз на рік 
проводити зустріч для контролю за реалізацією 
Всеохоплюючої програми для підтримки закриття 
Чорнобильської АЕС і розгляду будь-яких технічних чи 
фінансових проблем, які створюватимуть потенційні 
перешкоди на шляху до досягнення її цілей»  



Закон України «Про загальні засади 
подальшої експлуатації і зняття з 
експлуатації Чорнобильської АЕС 

та перетворення зруйнованого 
четвертого енергоблока цієї АЕС 
на екологічно безпечну систему» 

(11.12.1998)  

Регулювання особливостей  правовідносин під час   подальшої експлуатації та  
дострокового зняття з експлуатації енергоблоків   Чорнобильської АЕС,   
перетворення зруйнованого   четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно 
безпечну систему та забезпечення  соціального захисту персоналу Чорнобильської 
АЕС, а також особливостей оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, 
здійснення діяльності яких пов'язане з цим.  



Закон України  
«Про спеціальну економічну зону 

«Славутич»  
(03.06.1999) 

Встановлено спеціальний правовий режим економічної 
діяльності з метою залучення інвестицій для створення 
нових робочих місць у м. Славутичі та забезпечення 
працевлаштування працівників ЧАЕС, розвитку нових 
технологій та інфраструктури міста. 



        Постанова Кабінету Міністрів 
України від 29.03.2000 №598 «Про 
дострокове припинення експлуатації 
енергоблока №3 та остаточне 
закриття Чорнобильської АЕС» 

 
   Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 
№1748 «Про заходи щодо соціального захисту 
працівників Чорнобильської АЕС та жителів 
м. Славутича в зв’язку із закриттям станції 
   Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 
№1411 «Про Програму створення додаткових робочих 
місць для працівників Чорнобильської АЕС, які 
вивільняються після закриття станції, та жителів 
м. Славутича» 



        Закон України «Про внесення 
зміни до Закону України «Про 
передачу об'єктів права державної 
та комунальної власності» 
(07.02.2002)  

 
   З державної у комунальну власність передаються 
безоплатно об'єкти соціальної інфраструктури 
державного спеціалізованого підприємства  
"Чорнобильська АЕС", що  розташовані на території 
міста Славутич, та інші об'єкти (будівлі, споруди, 
приміщення, у тому  числі об'єкти незавершеного 
будівництва),  які необхідні для реалізації інвестиційних 
проектів у межах спеціальної економічної зони "Славутич" 
з метою створення додаткових робочих місць.  



        Закон України «Про внесення змін 
до Закону України «Про загальні 
засади подальшої експлуатації і 
зняття з експлуатації Чорнобильської 
АЕС та перетворення зруйнованого 
четвертого енергоблока цієї АЕС на 
екологічно безпечну систему» 
(09.07.2003) 

   Щорічно у проектах законів про Державний бюджет 
України передбачається: спеціалізованого медичного    
обслуговування працівників Державного спеціалізованого  
підприємства "Чорнобильська АЕС" та жителів міста 
Славутича; додаткова дотація бюджету міста 
Славутича на  забезпечення утримання соціальної 
інфраструктури міста у повному обсязі; соціальний 
захист працівників,  які вивільняються у зв'язку з 
виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС  



        Закон України «Про Загальнодержавну 
програму зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС та перетворення 
об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну 
систему» від 15.01.2009 №886-VI  

 

   Програмою передбачено реалізацію заходів, 
спрямованих на забезпечення соціального захисту 
працівників ДСП «ЧАЕС» та жителів м. Славутича  



Уменьшение численности на 5000 
чел. после создания ГСП ЧАЭС в 
2001 году на базе Чернобыльской 
АЭС 

Уменьшение численности на 650 чел. после 
выделения обеспечивающих  функций из состава 
ГСП ЧАЭС 
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Динаміка механічного руху в м. Славутичі 
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СИСТЕМА  ДОШКОЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ДНЗ Ясла-садок комбінованого 
типу “Центр розвитку дитини” 

ДНЗ Ясла-садок № 4 “Марите” компенсуючого  
(санаторного) типу (для тубінфікованих дітей) 

ДНЗ Ясла-садок № 8 “Теремок” 

ДУУ ясла-садок № 1 “Калинка”  

ДНЗ ясла-садок № 5 “Джерельце”  

НВК “Дитячий будинок – 
дошкільний навчальний заклад”  

ДНЗ Ясла-садок                                          № 6 “Крунк”  
комбінованого типу (для дітей із зниженим зором) 



Система освіти і науки в м. Славутичі 

ДОШКІЛЬНА 
ОСВІТА:   

859 вихованців 
 6 ДНЗ 
 Дитячий 
   будинок “Центр   
   захисту дітей” 

ЗАГАЛЬНА ОСВІТА: 
2 256 учнів 

ЗОШ №1, № 2, № 3, № 4 
 
Ліцей (факультети): 
 

• Гуманітарний  
• Математичний 
• Філологічний 
• Природничий 
• Економіко-правовий 
• Фізичний  

Центри вивчення 
іноземних мов: 

 «Лінгва»  
 «Перспектива» 
 факультатив в Ліцеї 

ОСВІТА НАУКА 

Центр вищої освіти і науки: 
 

 Філія Національного технічного  
    університету України «КПІ» 
  
Філія Чернігівського державного 
    інституту економіки і управління 

Чорнобильський центр з питань 
радіаційної безпеки, 

радіоактивних відходів та 
радіоекології: 

 

 Славутицька лабораторія  
    інженерних досліджень та  
    технологій  
 

 Міжнародна радіоекологічна  
    лабораторія  

ПРОФТЕХОСВІТА: 
 Центр професійного     
    розвитку ( 9  
    спеціальностей) 
 
 філія Вищого  
    професійного 
   училища – підрозділ 
   Національного 
   педагогічного 
   університету імені 
   М.Драгоманова 
 



СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА СИСТЕМА ЗАКЛАДІВ  
КУЛЬТУРНОГО ТА СПОРТИВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДІ 

Заклади культури Заклади фізичної культури та спорту 

Комунальне 
підприємство  

«Кіноконцертний 
комплекс» 

Краєзнавчий музей 

Бібліотечно-
інформаційний 
центр для дітей 

та юнацтва 

Загальноміський 
бібліотечно-

інформаційний 
центр 

Центр інформаційних технологій – реалізація 
проекту “Електронна бібліотека” 

Фізкультурно-
оздоровчі 

комплекси (5) 

Спортивний комплекс 
«Олімпієць» 

Два загальноміських 
басейни (довжиною 25 м) 

Кінно-
спортивна база 

Яхт-клуб 

Комплексна Дитячо-юнацька  
спортивна школа 

Міський стадіон 
«Каскад» 
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виробництво 
ел. енергії 

99,7%

легка 0,1%харчова 0,2%

Структура промислового виробництва  
(підприємств основного кола) у 2000 році 



Структура промислового виробництва  
(підприємства основного кола) 
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СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА “СЛАВУТИЧ” 

 
створена відповідно до 

Указу Президента України “Про спеціальну економічну зону “Славутич” 
№657/98 від 18.06.1998  

та 
Закону України “Про спеціальну економічну зону “Славутич” 

№ 721 – XIV від 03.06.1999 
 



 
Основні підприємства СЕЗ “Славутич” 

 

 
ДП “АЕХ – Україна” 

 

 
ТОВ “Компанія “ВІТАВА” 

 



 
Основні підприємства СЕЗ “Славутич” 

 

 
ТОВ “Відродження Полісся” 

 

 
ТВФ “ВЛАД” 

 



 
Основні підприємства СЕЗ “Славутич” 

 

 
ПП “ФІРМА “ОНІКО” 

 

 
ЗАТ “Перспектива” 

 



 
Основні підприємства СЕЗ “Славутич” 

 

 
ТОВ “КРОНПАК” 

 

 
ТОВ “ЗАМ “Україна” 

 



 
Основні підприємства СЕЗ “Славутич” 

  
ТОВ “ГОБЕЛЕН” 

 



ТЕХНОПАРК «СЛАВУТИЧ»:  
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ 

Наукова  
складова 

Інноваційні  
розробки 

Впровадження 
(початковий бізнес) 

КО
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Л
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Н
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Дослідження та розробки в сфері  
промислової і радіологічної безпеки 

Дослідження та розробки в сфері  
Радіаційної медицини і біології 

Розробка нових технологій та 
нових продуктів на базі 
існуючих досліджень 
Пошук та вивчення нових 
технологій, які розробляються 
за межами Славутича  

Організація нових підприємств 
в промисловій сфері 

Організація нових підприємств 
в сфері послуг 



Дякую  
за Вашу увагу, 
доброзичливість  
та толерантність! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Динаміка кількості мешканців у м. Славутичі �за 2000-2012 роки (осіб)
	Динаміка природного приросту населення� в м. Славутичі (осіб) 
	Динаміка механічного руху в м. Славутичі
	Слайд номер 14
	Система освіти і науки в м. Славутичі
	СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА СИСТЕМА ЗАКЛАДІВ �КУЛЬТУРНОГО ТА СПОРТИВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДІ
	Слайд номер 17
	Моніторинг створення нових �робочих місць (од.)
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Структура промислового виробництва �(підприємства основного кола)
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	ТЕХНОПАРК «СЛАВУТИЧ»: �ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ
	Слайд номер 29

