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"Slavutych: from a monocity to a city of new 

ideas" 



26 квітня 1986 року в 01:23:47 

 April 26, 1986 at 1:23:47  

 
180 тон ядерного палива 

180 tons of nuclear fuel 

 

350 тис. чол. евакуйованих 

350 thousand People evacuated 



26 березня 1987 року перші мешканці 

Славутича отримали житло 

March 26, 1987 the first residents of 

Slavutych got their apartments 

2 жовтня 1986 року прийнято рішення про 

будівництво нового міста 

October 2, 1986 it was decided to build a new 

town  

 



20.12.1995 підписано Меморандум про порозуміння між Владою України, 

“Великою Вісімкою” та Комісією Європейського Співтовариства про 

дострокове закритя Чернобильскої АЕС 

20.12.1995 The Memorandum of Understanding between the Government of 

Ukraine, "Big Eight" and the European Community Commission on ahead of 

schedule decommissioning of the Chornobyl Nuclear Power Plant 

З 20 грудня 2000 року 

Чернобильска АЕС припинила 

 генерацію електроенергії 

December 20, 1995  

The Chernobyl nuclear power plant 

 stopped electricity generation 



ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ 

ДОСТРОКОВОЇ ЗУПИНКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ 

Чернобильской АЕС 

 

MAIN SOCIAL CONSEQUENCES  

of ahead of schedule decommissioning  

of the Chornobyl Nuclear Power Plant 



ВТРАТА 8 500  

високооплачуваних робочих місць на 

ЧАЕС  
на 01.01.1995 – 12 036 робочих 

на 01.01.2000 –  9 051 робочих 

на 01.01.2018 –  2 520 робочих 

The loss of 8500 high-paying jobs  

at the Chernobyl NPP 

on 01.01.1995 – 12 036 workers  

on 01.01.2000   -  9 051 workers  

on 01.01.2018   -  2 520  workers 



 Протягом 2000-2001 рр. з міста виїхало майже 1,8 

тисяч мешканців 

 Вся соціальна інфраструктура перейшла на 

утримання міського бюджету 

 Депресивний стан населення в зв'язку з закриттям 

містоутворюючого підприємства 

• During 2000-2001  nearly 1.8 thousand inhabitants  left  

the town  

 

• All social infrastructure support  became a 

responsibility of a local budget  

 

• Depression of the population connected with the 

shutting down of the main local enterprise 



 

Спеціальна економічна зона «Славутич» 
створена відповідно до : 

Указу Президента України «Про спеціальну економічну зону" 

Славутич "№657 / 98 от 18.06.1998 

Закон України «Про спеціальну економічну зону" Славутич "  

№ 721 - XIV от 03.06.1999 

 

Special Economic Zone "Slavutych“ 
created by Presidential Decree of 18 June 1998, №657 / 98  

The law of Ukraine from June 3, 1999 of No. 721-XIV "About the 

special economic zone "Slavutych" 



Структура виробництва в 2000 році 

The structure of industrial production (enterprises of main range) in 2000 



Система преференцій, що вирівнює можливості  

малих міст і мегаполісів 

Умови для інвесторів в мегаполісах. 

Terms and conditions for entrepreneurship in 

other cities and areas of Ukraine 

 

Умови для інвестицій в малих, монопрофільних містах 

The conditions for business in the town of Slavutych after 

Chornobyl Nuclear Power Plant was decommissioned 

Зона преференцій для створення рівних можливостей 

Preferences area for implementing the principle of equal opportunities 

System of Preferences, which equalizes the Business opportunities in 

large and medium-size towns  



Сучасна структура виробництва 

The current structure of industrial production 



Рівень безробіття в м.Славутичі 

The dynamics of unemployment in Slavutych 

2001 – 8,4% 



Надходження до бюджету міста від Чорнобильської АЕС 

The share of taxes derived from the Chornobyl Nuclear Power Plant 

in the local budget of the town of Slavutych 

% 





Організаційно-економічний механізм соціального  

розвитку міста в умовах формування ринкової економіки  

та громадянського суспільства 

Офіс підтримки  

громадських  

ініціатив 

Лабораторія 

Малого 

бизнесу 

Центр 

Надання 

Адміністративних 

Послуг  

Фонд  

«Славутич- 

ЧАЕС 

Рада підприємців 
Молодіжна рада 

Агенція  

Регіонального 

розвитку 

Державна влада, 

Міністерства 

Обласна адміністрація 

Міжнародні  
інституції 

 

Міська громада 
 

 

Міська рада 
 

Міський голова 

Виконавчий комітет 

Соціалоно-психологічний 

центр  

(моніторинг) 

Громадська рада з 

розвитку міста 

Співпраця з ЗМІ 

Фонд підтримки 

підприємнитства 

Спеціальна 

економічна 

зона 



Economic-organizing mechanism of social development of the city in 

conditions of forming market relations and civil society 

Support office 

Public 

Initiatives 

Small  

Businesses 

laboratory  

Business 

incubator 

Fund 

«Slavutych- 

Chernobyl» 

Council  

of Entrepreneurs 

 

Youth Council 

Business development  

Agency 

Government, 

Ministries 

Regional Administration 

INTERNATIONAL 
INSTITUTIONS 

COMMUNITY 
 
 

 

City Council 

The Mayor 
 

Executive committee 

Social - Psychological 

Center 

(Monitoring and feedback) 

Citizens Council 

(Inhabitants of the city, 

representatives of political 

parties, non-governmental 

organizations) 

Cooperation with Mass 

media 

Foundation  

for Support of 

business 

SPECIAL 

ECONOMIC 

ZONE 





ЧОРНОБИЛЬСЬКА ЗОНА 

Chernobyl zone today and tomorrow 

Новий безпечний конфаймент  

зайняв своє проектне положення 

та готується до вводу в експлуатацію 

The New Safe Confinement  

will be completed in 2018 



Будівництво сонячної електростанції 

Building a Solar Power Plant 

Централізоване сховище 

відпрацьованого ядерного палива 

Centralized repository Spent nuclear fuel 



ДЯКУЮ ЗА ВАШУ УВАГУ 

ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ! 

THANK YOU 

FOR YOUR ATTENTION, 

GOODWILL AND TOLERANCE! 

www.e-slavutich.gov.ua 

E-mail: Fomichev_Yuriy@ukr.net 

www.facebook.com/fomichev.yuiry 

+380 50 411 28 89 

http://www.e-slavutich.gov.ua/
http://www.e-slavutich.gov.ua/
http://www.e-slavutich.gov.ua/

