
Інвестиційний
паспорт міста
Славутич



Зміст

1

Минуле

Славутич  — місто обласного підпорядкування

Населення

Транспортне сполучення

Пункти пропуску із Республікою Білорусь

Сьогодення

Інвестиції

Проектна діяльність

Діяльність Спеціальної економічної зони

Структура господарювання

Погляд у майбутнє

Вільні площі

Рейтинги

Умови та інтелектуальний потенціал

3
5
7
8
9
11
12
13
15
17
19
21
23
24



Минуле

Славутич   — наймолодше місто  
України. Воно було зведене, 
щоб стати новим домом для 
працівників Чорнобильської 
АЕС та членів їх сімей після 

аварії 1986 року.  У будівництві брали 
участь 8 радянських республік (Естонія, 
Литва, Латвія, Грузія, Вірменія, Азер-
байджан, Росія та Україна), використо-
вуючи свої найбільш досконалі проек-
ти житлових і громадських споруд, що  
придало забудові кожного містобу-
дівельного комплексу національного 
колориту. Відтак, відвідавши Славутич, 
ви можете побачити маленькі і затиш-
ні талліннські котеджі, різьблені фасади  
бакинських будинків, стаціонарні ман-  
гали у дворах Єреванського кварталу,  
фонтани, проектовані у вигляді каналів 
Санкт-Петербурга та багато іншого.
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Ще одна архітектурна особливість ― 
повна безконфліктність міста з приро-
дою. Оскільки Славутич був побудований 
на місці соснового бору, планувальники 
з самого спочатку поставили собі за мету 
не зрізати ті дерева, які не заважають 
будівництву. Результатом стали розкішні 
зелені зони з сосен, беріз та акацій прямо 
посеред житлової забудови. Крім цього, 
муніципалітет проводить регулярні ро-
боти з озеленення міського середовища.

Після заселення міста середній вік  
славутичан становив близько 27 років, 
а стабільний розвиток торгівлі, високий 
рівень заробітних плат працівників АЕС, 
активне молодіжне та фестивальне життя 
сформували стійку атмосферу комфорт- 
ного для життя міста.



Славутич  —  місто 
обласного підпорядкування
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1987 рік

25 000 чол.

928 га

1 131 га

Рік заснування

Забудовані землі

Ліси

Населення

2083 гаЗагальна площа



Населення

4 особи/рік 

32 роки

Коефіцієнт природного 
приросту на 1000 осіб

Середній вік

7 000 чол.

8 031 чол.

Дітей до 18 років

Працюючого 
населення
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Транспортне  
сполучення

188 км

146 км

33 км 13 км 56 км

до Києва

до Російської  
Федерації

схематично

до Республіки 
Білорусь

до річки Дніпро до Чернігова

 
 

 
 

 
 

р. Дніпро
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Пункти пропуску
з Республікою Білорусь

33 км

143 км

127 км

144 км

міжнародний
автомобільний
вантажо-пасажирський

міжнародний
автомобільний
вантажо-пасажирський

міжнародний
автомобільний
вантажо-пасажирський

пасажирський

КОМАРИН –
СЛАВУТИЧ

ВЕСЕЛІВКА –
СЕНЬКІВКА

НОВА ГУТА –
НОВІ ЯРИЛОВИЧІ

ГЛИБОЦЬКЕ –
ІЛЬМІВКА

125 км
міжнародний
залізничний
вантажо-пасажирський

ТЕРЕХІВКА –
ЩОРС

140 кмпасажирський

АНДРІЄВКА –
ДЕРЕВИНИ

E 95

СЛАВУТИЧ

Самсун   – Одеса – Київ – 
Санкт-Петербург

Залізнична станція 
«Славутич»



Сьогодні Славутич продовжує 
підтримувати високі стандар-
ти якості життя. Чисте повітря, 
близькість до природи, висо-
кий рівень благоустрою та від-

сутність громадського транспорту пози-
тивно впливають на якість проживання. 
Рівень освіти традиційно тримається на 
високому рівні: 4 міських школи та ліцей 
регулярно показують високі показники 
серед міст області. За даними статисти-
ки, середній вік славутичан становить 
32 роки, а кількість дітей до 18 років 
дорівнює 7 тисяч на 25 тисяч загальної 
чисельності населення. Міська влада 
стежить за розвитком спортивної інфра-
структури, підтримуючи роботу  басейнів,  
5 фізкультурно-оздоровчих комплексів, 
міського стадіону, кінно-спортивної бази, 
яхт-клубу та спортивних майданчиків, що 
є відмінною базою для розвитку більш ніж 
20 спортивних секцій для дітей та молоді.

З 2009 року місто взяло курс на ско-
рочення споживання енергії і викиду 
вуглекислого газу. Фахівцями був роз-
роблений План дій сталого енергетич-
ного розвитку міста Славутич, у рамках  
якого до міста було залучено інвестиції  
на термомодернізацію бюджетних уста-
нов, заміну освітлення у місті на світ-
лодіодні лампи та створення власної  
постійно діючої системи енергоменед-
жменту.

У 2014 році у місті пройшов перший 
Міжнародний фестиваль кіно та урбані-
стики «86», який привернув увагу до 
міста людей, що працюють у сфері архі-
тектури, міського планування та при-
кладної урбаністики. У 2015 році цей 
захід відвідало 1500 гостей, що дозво-
лило привести у місто Славутич кілька 
цікавих і корисних проектів.

Сьогодення
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Капітальні

Прямі іноземні

(тисяч гривень)

(тисяч доларів США)

Інвестиції

607 567
891 079

1 522 309 1 609 602
 1 907 678

4 893 127

2010 20122011 2013 2014 2015

5

5
7

5
1

в рамках Tacis

спільно з USAID

з Міністерством торгівлі та
промисловості Великобританії

з фондом «Відродження»

з Європейською Комісією

З 1996 по 2014 реалізовано 
42 грантові проекти, з них:

усунення наслідків  
Чорнобильської аварії

бізнес інкубування

розвиток туризму

протидія корупції

інформаційні технології

державно-приватне партнерство

інфраструктурні проекти

енергоефективність

Напрямки  
реалізації проектів

Проектна 
діяльність

12 13

4 216
6 213

 15 592 15 618

10 632
8 908

2010 20122011 2013 2014 2015



Діяльність Спеціальної 
економічної зони

40

906

Затверджено 
інвестиційних проектів

Створено робочих місць

42 820Залучено інвестицій
(тисяч доларів США)

40

15

Текстильна продукція

Харчова продукція

Пакувальна продукція 

Основні напрямки 
діяльності

Поліграфія

Будматеріали

Канцелярія

Медична продукція

Будівництво

Освітлення



Середня  заробітна плата
(гривні)

Грошові доходи населення за 2015 рік

4 084
4 596

5 234
5 653

6 202
6 705

2010 20122011 2013 2014 2015

Структура 
господарювання

230

9
61

4
79

1 325 680 000  грн

Приватні підприємці

Державні підприємства

Акціонерні товариства

Юридичних осіб

Комунальні підприємства

Інші

Фізичних осіб- 
підприємців

1195838

17

455
Товариства з обмеженою 
відповідальністю



У подальшому розвитку Славу-
тич орієнтується на промис-
ловий майданчик ЧАЕС як 
унікальне місце для втілення 
безпрецедентних та високо-

технологічних проектів, таких як побу-
дова Нового безпечного конфайнменту. 
Підтримуватиметься наукова складова у 
місті через розвиток міської філії Київсь-
кого політехнічного інституту, яка дасть 
можливість зберігати, удосконалювати 
та поширювати ексклюзивний 30-літній 
досвід виведення АЕС з експлуатації та 
поводження з радіоактивними відходами.

Говорячи про науковий підхід до ро-
звитку, місто має великі плани на ді-
гіталізацію життя на основі вже існую-
чої технічної бази і з залученням нових 
технологій. Електронний документообіг, 
електронна система білінгу комуналь-
них послуг, отримання всіх видів муніци-
пальних послуг через інтернет і так далі. 

Розвиток цієї сфери дозволить зро-
бити життя у місті ще простіше, значно 
заощадити час для жителів і гроші для 
муніципалітету.

Значне місце також займає і розви-
ток зелених технологій та еко-туризму.  
Через віддалене від великих міст та  
індустрії розташування, Славутич може 
запропонувати багато варіантів прове-
дення дозвілля на відкритому повітрі. 
Планується маркування і облаштування 
велосипедних і піших лісових маршрутів 
до міста Чернігів і річки Дніпро. Тутеш-
ні дороги і села дозволяють прокласти 
цікаві «зелені» туристичні маршрути 
будь-якого рівня складності, а при вда-
лому розвитку екологічної політики міста, 
Славутич може стати одним з перших 
українських міст, які змогли повністю 
відмовитися від викопного палива і пе-
рейти на екологічно чисту енергію.

Погляд у майбутнє
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Вільні площі
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Офісних приміщеннь

22 000 м2Будівель індустріального 
використання

3 450 м2

215 гаПлощ індустріального 
використання



«Фокус», 2012

Рейтинги

Рада Європи, 2013

Кабінет Міністрів України, 2012

«Фокус», 2013

14 місце у рейтингу 
«Найкомфортніші міста України»

«Кращі практики місцевого 
самоврядування»

«Найкращий благоустрій та 
підтримка громадського порядку»

13 місце у рейтингу  
«Найкраще місто України для життя»
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3 1000 місць

180 місць

2 98 місць

350 місць3
4

1 103 місцяГотелів

Хостелів

Актових залів

Ресторанів

Конференц-залів

Умови та  
інтелектуальний потенціал
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Загально-освітні  
школи

Ліцей

4 1
1 1Філія НТУУ «КПІ» 

(комп’ютерні науки)

Центр професійного 
розвитку

Загальна кількість

3500
Працівників ЧАЕС та 
організацій, пов’язаних 
із її діяльністю

Агентство регіонального розвитку 
м. Славутич, Центральна площа, 5

тел.: +38 (045) 792 10 90
моб.: +38 (050) 613 15 42
www.arr.in.ua

Фото з обкладинки: Євгеній Антонов.
Фото у паспорті: Віталій Медвідь,  
Ігор Лишиленко, Дмитрій Корчак.




