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Свій візит Президент розпочав з міста Чорнобиль і
покладання квітів до пам'ятника героям�
пожежникам, які першими прийняли на себе удар
найтяжчої ядерної аварії 26 квітня 1986 року.

На самій ЧАЕС у першу чергу Президент побував
на майданчику будівництва нового сховища
відпрацьованого ядерного палива. З 2003 року
роботи тут призупинено через недоліки проекту. Від
уведення в експлуатацію цього сховища залежав
процес звільнення енергоблоків від палива й початок
активних робіт щодо зняття ЧАЕС з експлуатації.
Значна затримка із завершенням цього об'єкта
змусила фахівців ЧАЕС шукати альтернативні
варіанти вирішення проблеми, серед яких –
максимальне використання існуючого сховища. На
початку грудня розпочато роботи з вивантаження
ядерного палива до існуючого сховища й підготовку
документів на одержання дозволів за ущільненою
схемою зберігання палива. Під час візиту на ЧАЕС
Президент України спостерігав за вивантаженням
відпрацьованого ядерного палива з реактора
енергоблока №3.

На нараді, присвяченій розв'язанню
чорнобильських проблем, йшлося про можливості
відродження чорнобильських земель і збереження
унікальної поліської культури, зняття станції з

експлуатації й перетворення об'єкта "Укриття" на
екологічно безпечну систему, будівництво
підприємств для поводження з радіоактивними
відходами, а також економічні проблеми, причому
не лише на найближчі роки, але й на тривалу
перспективу.

"Перед українською владою стоїть безліч завдань.
По�перше, щодо безпечної експлуатації самої
станції. 15 грудня 2000 року ми офіційно зупинили
третій енергоблок Чорнобильської АЕС. Але
протягом цих років ядерне паливо залишалося в
блоках, і режим технічної безпеки, роботи
персоналу, нормативи всіх процесів життєдіяльності
застосовувалися так само, як на діючих об'єктах. До
сьогоднішнього дня станція не виведена з
експлуатації. Стоїть завдання –  перейти до процесу
вилучення ядерного палива. І після цього почати
зняття з експлуатації", – відзначив після наради
Віктор Ющенко. Він підкреслив, що треба говорити
не тільки про роботи, які мають бути виконані на
ЧАЕС. Треба визнати, що техногенна аварія у
Чорнобилі стала для України гуманітарною
катастрофою, яка знищила цілий культурний пласт.
Влада повинна запропонувати нову концепцію зони
відчуження, спрямовану на відродження цього
краю.

ЧОРНОБИЛЬ 
ПІД ОПІКОЮ ПРЕЗИДЕНТА
15 грудня 2005 року виповнилося п'ять років з дня остаточної зупинки Чорнобильської АЕС (ЧАЕС).

Напередодні цієї дати станцію і зону відчуження навколо неї відвідав Президент України Віктор Ющенко.

Президент України Віктор Ющенко (у центрі) зустрічається з персоналом ЧАЕС  на блочному щиті управління третього
енергоблоку 
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Так починався Славутич
В історії подолання Чорнобиль�

ської аварії центром усіх подій бу�
ла і залишається людина, а
"людський капітал" Чорнобильсь�
кої атомної станції є дійсно
неоціненним. Працівники станції
зробили свою справу з макси�
мальною віддачею, це був
справжній професійний подвиг. 

Після аварії постало питання про
оновлення колективу станції. Я
переконував людей, що є мож�
ливість продовжувати активне
життя, працювати на ЧАЕС і жити
в найсучаснішому місті, місті
21 століття. До Славутича приїха�
ли патріоти�професіонали прак�
тично з усього Радянського Сою�
зу, які мали мрію, робили свою
справу, і ви можете сьогодні поба�
чити, як завдяки людському
єднанню ця мрія увійшла у життя. 

Так з чистого листа починався
Славутич. Починався за сучасним
проектом, в який вклали душу
багато проектувальників на чолі з
головним архітектором міста Фе�
дором Боровіком, лауреатом
Державної премії в галузі архітек�
тури. Не перелічити сьогодні усіх
імен, причетних до реалізації цьо�
го прекрасного проекту, як не
перелічити усіх важких подій, які
відбувалися того часу. Це і розпад
Радянського Союзу, і страшне ли�
хо у Вірменії, коли всі ресурси бу�
ло кинуто на ліквідацію жахливих
наслідків землетрусу. Але ми, сла�
вутчани, максимально використа�
ли той шанс, який нам дала доля. 

Славутич сьогодні
Сьогодні Славутич – велика

єдина родина, представлена
49 національностями, а середній
вік жителя міста – 31 рік! Славу�
тич – місто сучасної інфраструк�
тури. Ми створили комплексну
освітню систему, яка повністю
задовольняє потреби усіх жителів

в отриманні освіти будь�якого
рівня. До її складу входять за�
гальноосвітні та профільні ди�
тячі садки, школи, ліцей, дитя�
чий будинок, Палац дитячої та
юнацької творчості, Центр
професійного розвитку,
Інформаційно�бібліотечний
центр, Центр вищої освіти і
науки. Славутич – нове
місто, де формуються нові
традиції. Підтвердженням
цьому є яскраві культурні та
спортивні надбання, велика
кількість цікавих творчих ко�
лективів, спортивних команд
та власних чемпіонів України,
Європи та світу. 12 років
поспіль в місті проходить
Міжнародний фестиваль ди�
тячої творчості, телебачення
та преси "Золота осінь Славути�
ча". Славутчани особливо плека�
ють молодь, адже третина жителів
міста –  діти!

Хочу окремо сказати про рівень
соціальних послуг в Славутичі,
який, без перебільшення,
відповідає найсучаснішим вимо�
гам. Ми стали переможцями 4�го
всеукраїнського конкурсу на
створення комплексної системи
управління якістю соціальних по�
слуг. Ми вже працюємо на рівні
розробки основних теоретичних
засад щодо розбудови системи
рівних можливостей, до реалізації
якої прагнуть у багатьох куточках
цивілізованого світу. 

Не можу не сказати і про проб�
леми. Перш за все, це проблеми
монопрофільного міста. Славутич
будувався виключно для
працівників Чорнобильської АЕС.
Головною проблемою міста зали�
шається рівень соціального захис�
ту, і я наголошую, що він, як і за�
робітна плата цих людей, сьогодні
недостатній. Ми на високому про�
фесійному рівні відпрацювали
програму створення компенсую�
чих робочих місць. До її підготов�

ки залучались не лише фахівці
міністерств і відомств, але й пред�
ставники різних інституцій
Національної академії наук. Зада�
ча дуже проста – по перше, до за�
вершення всіх робіт на ЧАЕС ми
повинні створити 3 500 робочих
місць, щоб Славутич залишився
живим організмом і виконував
свою основну функцію. На преве�
ликий жаль, є ряд проблем, які
гальмують реалізацію цієї програ�
ми. Це, наприклад, проблема
спеціальних економічних зон
(СЕЗ), які працюють в Україні та
зарекомендували себе як ефек�
тивний економічний механізм.
Після економічного аналізу мож�
на було б повернутися до СЕЗ, які,
безумовно, повинні працювати,
наприклад такі, як славутицька.
Ми будемо, попри все, продовжу�
вати створювати в Славутичі умо�
ви для подальшого розвитку мало�
го та середнього бізнесу та залу�
чення до міста інвестицій, інно�
ваційних проектів. Сьогодні за
показником щодо надходження
інвестицій на душу населення
рейтинг Славутича є найвищим в
Україні та складає 1270 доларів
США. Доля надходжень до бюд�

МІСТО МРІЇ ТА
НАДІЇ

Володимир Удовиченко, мер міста
Славутич, член Конгресу місцевих та
регіональних влад Європи, лауреат
Державної премії в галузі науки та
техніки
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жету Славутича від суб'єктів ма�
лого та середнього бізнесу сягну�
ла 33%, а залежність від ЧАЕС за�
лишилась на рівні 40%, а почина�
лася з 99%!

Друге завдання – це утримання
рівня соціальної інфраструктури,
це бюджетні відносини, де також
є над чим працювати. Закон
України "Про загальні засади по�
дальшої експлуатації та зняття з
експлуатації ЧАЕС..." передбачає
призупинення вилучень з місько�
го бюджету до державного на
період закінчення основних про�
ектів на майданчику ЧАЕС, а саме
– до 2010 року. Я сподіваюся, що
на той час економічна ситуація в
Славутичі значно покращиться,
працюватимуть високотехно�
логічні виробництва, та й країна
буде на більш високому рівні
економічного розвитку, і підходи
до формування бюджету теж ста�
нуть іншими. 

Особливо хочу сказати про про�
блему охорони здоров'я людей,
які працюють у складних
радіаційних та психологічних
умовах. Я можу стверджувати, що
робота в таких умовах не прохо�
дить для людей безслідно. Варто
лише продивитися медичні карт�
ки тих, хто працював та працює у
Чорнобильській зоні, й відразу
стане зрозумілим, наскільки бо�
лючою є ця проблема і які кошти
потрібні для її вирішення. Захво�
рюваність працівників ЧАЕС на
17,8% вища, ніж на інших АЕС
України. Необхідно, щоб система
охорони здоров'я цих людей буду�
валася на високому науковому
рівні. 

Чорнобильська АЕС
Не можу не сказати про низку

проблем, які є сьогодні на Чорно�
бильській АЕС. Багаторічний
управлінський досвід дозволяє
мені бути впевненим у не�
обхідності термінового створення
органу державного управління
чорнобильськими питаннями на
рівні віце�прем'єр�міністра Ук�
раїни, який би ніс за це персо�
нальну відповідальність, причому
на короткостроковий – до
2010 року – термін. До складу
цього органу повинні увійти пред�
ставники ряду міністерств та
відомств України, таких як
Міністерства охорони природи,

надзвичайних ситуацій, палива та
енергетики, фінансів, економіки,
праці, охорони здоров'я, а також
Національної Академії наук. Ось
рівень вирішення проблеми. Крім
того, Чорнобиль – це проект
міжнародний, із залученням низ�
ки міжнародних інституцій та
коштів багатьох країн світу.
Україна повинна нести
відповідальність за оптимальне
використання цих коштів та
постійне інформування міжна�
родної спільноти про ці процеси.
Потрібно більше залучати до
участі в цій діяльності Міжнарод�
ний Чорнобильський центр
(МЧЦ). 

Я хочу особливо підкреслити
надзвичайно високий рівень
зацікавленості та участі США у
вирішенні чорнобильських проб�
лем. Спасибі американським
фахівцям, які практично весь час
очолюють цей процес і намага�
ються допомогти Україні. 

Говорячи про об'єкт "Укриття",
хочу підкреслити, що не можна
зупинятися  лише на будівництві
нового конфайнмента. Головне –
вилучення та переробка пали�
вовмісних матеріалів, які створю�
ють основну ядерну небезпеку.
Завершення цього проекту
подолання атомної катастрофи
буде своєрідною перепусткою
світового співтовариства у май�
бутнє.

Необхідно забезпечити також
потужний інформаційний су�
провід усіх цих робіт, який пови�
нен випереджати всі чутки. І це

можна також зробити на базі
МЧЦ.

Замість висновку
Міжнародне співтовариство мо�

же суттєво допомогти Славутичу
у створенні робочих місць. І
найкращий шлях – це залучення
інвестицій до міста з метою ство�
рення високотехнологічних ви�
робництв. Світовий банк, ЄБРР
могли б зробити на базі Славути�
ча демонстраційну зону енер�
гозбереження. В місті багато
зроблено в цьому напрямку, але
коштів не вистачає, а програми
місцевого самоврядування, на
жаль, сьогодні не достатньо
підтримуються державою.

Сьогодні, напередодні 20–ї річ�
ниці аварії, необхідно проаналізу�
вати те, що зроблено, критично
віднестись до всього, виявити не�
використані можливості, змінити
систему державного управління,
щоб наступний етап мінімізації
наслідків аварії був більш продук�
тивний та вдалий. Саме у викори�
станні власного досвіду, у попе�
редженні того, що може статися, і
полягає мудрість цивілізації.

Ця катастрофа принесла
страшні людські трагедії. Але
Чорнобиль дає шанс замислитись
над сьогоднішнім і майбутнім. І
якщо Прип'ять можна вважати
історичною поразкою цивілізації,
то Славутич – символ відроджен�
ня і надії.  

1987 рік. Будівництво Славутича. Кожна республіка колишнього Радянського
Союзу побудувала в місті квартал у своєму національному стилі
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У підготовленому Міністерством торгівлі й проми�
словості Великобританії (МТП) звіті за проектом, що
є часткою Програми глобального партнерства* Вели�
кої вісімки, йдеться про те, що в 2006 р. роботи на
ЧАЕС будуть спрямовані на проектування НБК і
одержання відповідних ліцензій. 

МТП назвало План реалізації заходів на об’єкті
“Укриття” (SIP) грандіозним проектом, що вимагає
небачених умінь і зусиль в галузі будівництва. За по�
передніми оцінками його вартість складе близько
1 млрд. доларів США (840 млн. євро).

Основними етапами робіт на ЧАЕС у 2006 р. будуть
закінчення стабілізації конструкцій об'єкта "Укрит�
тя", створення комплексної системи моніторингу,
фізичного захисту й керування допусками. А довго�
строкова мета, як відзначають представники МТП,
– закінчення будівництва НБК до 2009 р. 

На міжнародній нараді в Лондоні в травні 2005 р.
донори зобов'язалися забезпечити подальшу
підтримку Чорнобильському фонду "Укриття" (ЧФУ)
у розмірі близько 200 млн. доларів США (168 млн.
євро).  У звіті МТП Прем'єр�міністр Великобританії
Тоні Блер відзначив, що виділення таких коштів ста�
ло одним з основних досягнень Програми глобально�
го партнерства в 2005 р. 

Починаючи з 2001 р., тобто майже відразу після
старту програми надання допомоги країнам колиш�
нього Радянського Союзу щодо ліквідації ядерної
спадщини, Великобританія внесла до ЧФУ більше
26 млн. англійських фунтів.  

Інші досягнення 2005 р. представлені двома проек�
тами з демонтажу ядерних підводних човнів, викона�
ними в рамках бюджету й у встановлений термін. 
Також завершено основні етапи проекту щодо ство�

В 2006 р. одним із пріоритетних напрямків
програми ліквідації ядерної спадщини в
країнах колишнього Радянського Союзу є
завершення контрактних переговорів
щодо будівництва нового безпечного
конфайнмента (НБК) об'єкта "Укриття",
який буде зведено над четвертим
енергоблоком Чорнобильської атомної
електростанції (ЧАЕС) в Україні.

ВЕЛИКА ВІСІМКА ВИЗНАЧАЄ ПРІОРИТЕТИ 
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Підготовчі роботи до проведення стабілізації західної
стіни об'єкта "Укриття"

Новий санпропускник для
підрядників, залучених до робіт з

перетворення "Укриття"
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рення сховища відпрацьованого на підвод�
них човнах і криголамах ядерного палива на
військово�морській базі в м. Мурманську на
північному заході Росії. Будівельні роботи за
даним проектом вартістю 15 млн. англійсь�
ких фунтів (26 млн. доларів США, 22 млн.
євро) почато в листопаді 2004 р.

Серед інших пріоритетних напрямків
2006 р. – завершення плану зняття з експ�
луатації експериментального реактора на
швидких нейтронах потужністю 52 Мвт
(BN�350), остаточно зупиненого в 1999 р. у
Казахстані.

*Програму глобального партнерства
Великої вісімки, спрямовану на нерозпов:
сюдження ядерної зброї та засобів масово:
го ураження, почато в 2002 р. у Росії. В рам:
ках даної ініціативи з ядерної безпеки
країни Великої вісімки підтримують проек:
ти щодо нерозповсюдження ядерної зброї,
роззброювання та протистояння терори:
стам. Серед її основних напрямків – зни:
щення хімічної зброї, демонтаж виведених
з експлуатації ядерних підводних човнів,
розміщення ядерного палива та забезпе:
чення зайнятості вчених, що раніше пра:
цювали на воєнну промисловість.

У програмі глобального партнерства
беруть участь Великобританія, Німеччина,
Євросоюз, Ірландія, Італія, Канада,
Нідерланди, Норвегія, Польща, Росія,
США, Україна, Фінляндія, Франція, Чеська
Республіка, Швейцарія, Швеція, Південна
Корея, Японія. Звіт Великобританії за
Програмою глобального партнерства Вели:
кої вісімки в 2005 р. представлений на веб:
сайті МТП (www.dti.gov.uk).

ПРОГРАМИ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Віце�президент Європейського банку
реконструкції та розвитку (ЄБРР) Фаб�
риціо Саккоманні заявив: "Міжнарод�
не співтовариство бере активну участь
у проекті реалізації заходів на об'єкті
"Укриття". Для мінімізації фінансових
ризиків йому необхідна впевненість у
тому, що керування даною ініціативою
здійснюється найбільш ефективним
шляхом".

Коментарі Ф. Саккоманні отримано
після зустрічі об'єднаного комітету
"Україна – ЄБРР", яка відбулася
13 січня 2006 р. у Києві. Даний комітет
курирує роботу ЧФУ. В ході наради
розглянуто ряд питань, включаючи
внесок України до ЧФУ й статті дер�
жавного бюджету України, передба�
чені для підтримки робіт на об'єкті "Ук�
риття".   

Після наради представники ЄБРР
заявили, що знайдено конструктивні
рішення за всіма питаннями, а також
повідомили, що об'єднаний комітет ра�
зом з робочою групою оперативного
співробітництва ЄБРР і української
влади буде попередньо відпрацьовува�
ти всі проблемні питання, які
потенційно впливатимуть на строки
реалізації проекту й збільшення його
вартості. Ф. Саккоманні відзначив, що
на сьогоднішній день міжнародне
співтовариство надало ЧФУ понад
650 млн. євро (780 млн. доларів США) і
зобов'язалося асигнувати ще
150 млн. євро.

У роботі наради взяв участь Прем'єр�
міністр України Юрій Єхануров. Він

відзначив, що 20�а річниця Чорнобиль�
ської аварії, що наближається (квітень
2006 р.), надасть можливість продемон�
струвати успіхи, досягнуті завдяки
тісному співробітництву країн�
донорів, України та ЄБРР. 

13 січня відбулася зустріч представ�
ників ЄБРР і Президента України
Віктора Ющенка, який заявив, що
Україна буде активно співпрацювати з
донорами та ЄБРР для успішного за�
вершення SIP. У ході зустрічі голова
Асамблеї донорів ЧФУ Ханс Блікс
підтвердив наміри донорів надавати
підтримку Україні в пом'якшенні
наслідків Чорнобильської катастрофи.
Він також підкреслив, що донори
покладаються на Україну та її Прези�
дента в питаннях забезпечення
керівництва й ефективного уп�
равління, спрямованих на успішне
завершення проекту. Представники
ЄБРР відзначили, що SIP досяг своєї
критичної точки й підписання контрак�
ту на будівництво НБК очікується
протягом найближчих місяців. 

Проект НБК передбачає будівництво
більш безпечної та стійкої конструкції
над існуючим об'єктом "Укриття", пер�
ша назва якого  – "саркофаг". Він був
побудований у 1986 р. для того, щоб
закрити залишки зруйнованого реак�
тора четвертого енергоблоку. 

За попередніми підрахунками
вартість будівництва НБК складе понад
1 млрд. доларів США. За інформацією
ЄБРР, завершення основних будівель�
них робіт заплановане на 2008 р.

Донори продовжують підтримку проекту 
з перетворення чорнобильського "Укриття"



8

Що ускладнює роботу в
"Укритті"?

По�перше, високий рівень
вологості й несприятливий темпе�
ратурний режим у будь�яку пору
року, відсутність системи приму�
сової вентиляції, а також недо�
статнє (лише штучне) освітлення.
По�друге, необхідність викори�
стання засобів індивідуального
захисту, що фізично й психо�
логічно ускладнює виконання
робіт. Але найголовнішим ризи�
ком є вплив радіації.

Особливу небезпеку в “Укритті”
представляють дрібні частинки
радіоактивного пилу, які містять
трансуранові елементи (зокрема,
усі ізотопи плутонію з 238 по 241
та америцій�241), а також
стронцій�90 і цезій�137. При по�
траплянні перелічених радіо�
нуклідів до організму людини їхня
радіобіологічна дія стає вкрай
руйнівною. 

Як дбають про здоров'я?
Для збереження здоров'я персо�

налу, залученого до робіт з пере�
творення об'єкта "Укриття",
розроблено програму  медичного

та біофізичного супроводу. У її ос�
нову покладено  багаторічний
досвід мінімізації медичних
наслідків аварії на ЧАЕС, резуль�
тати обстеження та лікування
працівників “Укритті”, вимоги
нормативних документів України. 

Програма має на меті усунення
або зведення до мінімуму впливу
шкідливих факторів, ранню
діагностику початкових відхилень
стану здоров'я персоналу, своєча�
сне проведення профілактичних
заходів або виведення
працівників із зони ризиків.

Виконання програми забезпечує
консорціум "БІОМЕД". У його
складі –  спеціалізовані медичні
установи, що мають практичний
досвід надання медичної допомо�
ги й проведення медичного
контролю людей, які працюють в
умовах іонізуючого випроміню�
вання й інгаляції радіонуклідів.
Це Науковий центр радіаційної
медицини (НЦРМ) Академії меди�
чних наук України, Науково�
дослідний інститут радіаційного
захисту (НДІРЗ) України, міжна�
родна асоціація екологічної меди�
цини (МАЕМ) і медико�санітарна
частина (МСЧ) №5  м. Славутича. 

На стадії медичного обстеження
перед початком робіт постало пи�
тання кадрового забезпечення,
адже з понад 2000 працівників
підрядних організацій до роботи в
умовах об'єкта "Укриття" було
допущено трохи більше половини
(54%)! Стан здоров'я решти обсте�
жених не відповідає встановле�
ним вимогам. Водночас, лише для
завершення стабілізації, за попе�
редніми розрахунками, потрібно
близько 5000 чоловік!

Крім медичного контролю весь
персонал перед початком робіт
проходить також біофізичне
обстеження. Його мета – визна�
чити  наявний рівень  вмісту
трансуранових елементів і  Cs�137
в організмі потенційних вико�
навців робіт. Наразі цих небезпе�
чних радіоактивних елементів до
початку робіт не виявлено.

Що зроблено?
Сьогодні на об'єкті "Укриття"

завершено два з вісьмох заплано�
ваних стабілізаційних заходів.
Укріплено західну опору балки
"Мамонт", на яку опираються ста�
леві щити покрівлі об'єкта
"Укриття", усунуто можливість

Тривають роботи зі стабілізації
будівельних конструкцій чорноB
бильського об'єкта "Укриття". Вони
пов'язані з низкою ризиків для
виконавців. Перші кілька місяців
робіт засвідчили, що разом з
інженерноBтехнічними проблемами
особливої ваги набуває  питання
збереження здоров'я людей.

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ –
ЗДОРОВ'Я ПЕРСОНАЛУ
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Всі роботи на "Укритті" ведуться при суворому
дотриманні норм безпеки. Виконання зварювальних
робіт 
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обвалення плит перекриття деае�
раторної етажерки. Такі ж роботи
тривають на західній стіні "Укрит�
тя", східній опорі балки "Мамонт" і
каркасі деаераторної етажерки. У
травні 2005 року керівництво ДСП
ЧАЕС призупинило роботи всере�
дині "Укриття". Причиною стало
підвищення вмісту трансуранових
елементів у біопробах
працівників. За результатами
біофізичного контролю 154 особи
було направлено на додаткове
поглиблене обстеження.  Його
результати  показали, що ані
внутрішнє, ані зовнішнє
опромінення персоналу не пере�
вищило встановлених меж. Так,
дози внутрішнього опромінення
коливалися від 0,1 до 1,1 мілізівер�
та, в той час як для працівників
ЧАЕС і підрядників допустимим є
рівень у 3 мілізіверти. Тому весь
персонал отримав дозвіл на
подальше виконання робіт, які
поновилися у липні 2005 року.

Здоров'я – над усе
Факт потрапляння трансурано�

вих елементів до організму людей
змусив по�новому подивитись на
організацію робіт, проаналізувати
й усунути  причини того, що відбу�
лося. Адміністрація ЧАЕС вжила
ряд заходів для посилення
радіаційного контролю і придбала
додаткові засоби індивідуального
захисту органів дихання більш
високого класу. Особливу увагу
приділено підвищенню культури
безпеки підрядників, зокрема
проведено додаткове навчання з
метою забезпечення дотримання
ними правил і норм радіаційної
безпеки.

SIP – це лише частина робіт, не�
обхідних для перетворення
"Укриття" на екологічно безпеч�
ний стан. Стабілізація конст�
рукцій "саркофага", встановлення
контролю над ним, будівництво
нового безпечного конфайнмента 

й демонтаж старого "Укриття"
вимагають об'єднання зусиль
світової науки, передових техно�
логій і матеріальних ресурсів. Але
головною рушійною силою цих
перетворень була й залишається
людина, і сьогодні на ЧАЕС
роблять все можливе, щоб зберег�
ти здоров'я працівників. 

Використання засобів індивідуального захисту – одна з
головних умов безпечної роботи на об'єкті "Укриття"



Сотні військових і цивільних машин, що використовувалися при
ліквідації наслідків аварії, зараз знаходяться на цвинтарі техніки
Розсоха в зоні відчуження

Життя триває. Не зважаючи на те, що з чорнобильської зони було переселено
близько 116 тис. чоловік, деякі "самосели" повернулися сюди, щоб продовжувати
своє звичайне життя



Колись Прип'ять була містом дітей і троянд, містом великої надії. 
Тепер тут панує природа

"Тут живе хазяїн будинку" – такі написи ви побачите на будинках
тих, хто повернувся додому, у Чорнобиль
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РАДІАЦІЯ ТА ПТАХИ

Фахівці Міжнародної радіоекологічної лабораторії
(МРЛ) та їхні зарубіжні партнери стали вивчати цю
проблему, що повною мірою відповідає основним
цілям діяльності лабораторії – об'єднанню науково�
технічних зусиль щодо пом'якшення й подолання
наслідків радіаційних аварій, зокрема, стабілізації
радіоактивного стану й екологічної реабілітації нав�
колишнього середовища, забрудненого в результаті
чорнобильської катастрофи.

Що б там не говорили, а тварини, зокрема, птахи�
мігранти, – теж потенційне і важко передбачуване
джерело надходження радіонуклідів до організму
людини через продукти харчування. Уперше і вос�
таннє оцінку запасу (накопичення) й виносу
радіонуклідів птахами було зроблено ще у 1988 році.
Тому в 2003–2005 роках, за фінансової підтримки
американського Фонду громадських досліджень і
розвитку, фахівці МРЛ та Університету штату
Південна Кароліна (США) провели більш масштабні

дослідження в зоні відчуження.  Загалом було про�
аналізовано стан майже 450 птахів – представників
44 видів. Особливістю досліджень було те, що вміст
радіонуклідів визначали у живих птахах, яких
кільцювали і відпускали на волю. Це допомагало
відслідковувати зміни їхнього забруднення упро�
довж певного періоду. Мобільна спектрометрична
лабораторія МРЛ давала змогу автономно і протягом
тривалого часу працювати поруч з ділянками відлову
птахів.

Результати досліджень свідчать про те, що
найбільше забруднення птахи отримують у цент�
ральній частині чорнобильської зони, де стронцій�90
і цезій�137 можуть накопичуватися у їхньому орга�
нізмі до рівня понад 200–300 бекерелів (Бк) на кож�
ний грам маси. Проте не все так однозначно. У
птахів, що харчуються безхребетними прямо з ґрун�
ту (приміром, дрозди), а відтак, споживають його
частинки разом з їжею, рівень внутрішнього забруд�

Якщо ви захочете побувати у Чорнобильській зони відчуження, то перше, з чим вам прийдеться зіткну:
тися, – це строгий порядок відвідування усіх її об'єктів: чи то самого майданчика станції, могильника
техніки Розсоха, Прип'яті, Чорнобиля або ж чорнобильських сіл. Так само від вас будуть вимагати
неухильного дотримання правил радіаційної безпеки, щоб запобігти поширенню радіоактивного забруд:
нення на чисті території через ваш одяг, взуття чи транспорт. У разі ж перевищення меж забруднення
доведеться пройти спеціальну процедуру дезактивації (знезараження). 

Отже цей шлях поширення радіоактивності можна контролювати, а рівень забруднення зробити щонай:
меншим; водночас, такому контролю практично не піддаються, наприклад, повітряні чи водні шляхи.
Останнім часом з'ясувалася ще одна можливість винесення радіоактивності з зони відчуження – птахами.
Довгий час вона була поза увагою вчених. І даремно: адже, за розрахунками українських орнітологів,
кількість птахів, які мігрують над цією місциною, може сягати 25, а то й 30 мільйонів на рік!

Пернаті Чорнобильської зони. Берестянка
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нення помітно вищий. Ті ж, що ловлять комах у
повітрі, "чистіші" за своїх наземних родичів. Більш
чистими за осідлих птахів є птахи�мігранти, які мен�
ше контактують з несприятливим середовищем.
Більше радіоактивних речовин перепадає пташеня�
там та молодим птахам. Вони, зазвичай, мають

вищий рівень вмісту стронцію�90, аніж їхні батьки,
оскільки він, подібно до кальцію, більше відкла�
дається у кістках молодого організму, що тільки
формується. Так само в період розмноження самки
мають вищу концентрацію стронцію в організмі,
аніж самці, що пов'язано з активізацією кальцієвого
обміну під час формування яєць.

Запас радіонуклідів у загалі дрібних гніздових
птахів (а це найчисленніша – до 5,1 млн. особин –
група пернатих) у середині літа становить близько
74,8 мегабекерелів (МБк) стронцію та 55 МБк цезію
(1 МБк = 1 000 000 Бк – Ред.). Для порівняння: це
приблизно стільки, скільки знаходиться на 1 м2 ґрун�
ту на найбільш забруднених ділянках у центрі зони
відчуження. За розрахунками фахівців МРЛ, з цією
групою птахів за межі зони відчуження може потра�
пити 80% усього запасу радіонуклідів. Під час сезон�
них міграцій місцеві й перелітні птахи разом можуть
винести до 180 МБк стронцію�90 і 1010 МБк цезію�
137, а це, відповідно, у 83 і 54 рази менше, ніж було у
перші роки після аварії. Основну причину такого
зменшення вчені вбачають не стільки у фізичному
розпаді радіонуклідів, скільки у їх зв'язуванні в
екосистемах зони і зниженні біологічної доступно�
сті. Таким чином, птахи виносять радіоактивності не
так і багато (лише якусь частину відсотка від того, що
вибуває з водою), але у навколишніх регіонах (тим
паче, на території зони) полювання на птахів може
стати причиною посиленого опромінення
радіоактивними речовинами.

Дослідження МРЛ мають дати ще чимало цікавих, а
можливо й несподіваних, висновків.  І ми з нетер�
пінням чекаємо на них! 

Учені радіоекологічної лабораторії вивчають птахів
зони відчуження

Пернаті Чорнобильської зони. Горихвістка звичайна, піймана в тенета. Незабаром вона знову буде на волі
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Соціальне підприємство
Соціальні підприємства

функціонують одночасно у
бізнес�секторі та у секторі неко�
мерційних соціальних послуг. Їх
соціальна спрямованість визна�
чається чіткою орієнтацією на ви�
користання отриманого прибутку
для соціальних потреб різних
категорій населення, в тому числі
– найбільш соціально незахище�
них. Таке підприємство може
забезпечити постійною роботою
людей, чиє працевлаштування ус�
кладнюється обставинами їх жит�
тя: відсутністю житла, судимістю
тощо. 

Для України це нова форма
підприємництва, а її впроваджен�
ня знаходиться лише на почат�
ковій стадії. Для вивчення досвіду
роботи соціальних підприємств
лідери Центру розвитку громади
пройшли стажування у Велико�
британії, де познайомилися з
напрямками діяльності та можли�
востями соціальних підприємств,
залученням до їх діяльності волон�
терів та потенціалу громади. 

Активісти Центру усвідомлюють
всю складність починання. На
думку експертів фонду "Євразія"
(неприбуткового грантодавця,
який надає фінансову підтримку
програмам розбудови демократи�
чних институцій вільного ринку у
дванадцяти незалежних державах
– колишніх республіках Радянсь�
кого Союзу) соціальні
підприємства, які сприяють підви�
щенню зайнятості та забезпечу�
ють інші можливості для соціаль�
но вразливих груп, найважче
створювати, але вони забезпечу�
ють найбільший соціальний
вплив. 

Для реалізації такого проекту в
Славутичі необхідно буде вивчи�
ти відповідне законодавство, оз�
найомитися з досвідом існуючих
соціальних підприємств у
регіонах, провести ринкові
дослідження для визначення
потенційних бізнес�ідей для міста.
Після цього потрібно буде презен�
тувати проект міській владі та
населенню, заручитися підтрим�
кою славутицьких підприємців.

Така схема забезпечить цілісний
підхід до створення соціального
підприємства в місцевих умовах.
"Ми очікуємо, що в результаті бу�
де представлено не менше трьох
бізнес�планів, а для втілення в
життя буде вибрано кращий", –
говорить голова Центру розвитку
громади Віктор Одиниця. Проект
стартував у грудні 2005 року, а
вже влітку 2006�го очікується
створення в Славутичі першого
соціального підприємства.

На шляху до гендерної
рівності  

В сучасному світі з його шале�
ним темпом розвитку, на жаль,
все ще залишається проблема
рівності чоловіків та жінок. Ще й
сьогодні жінки не повністю вико�
ристовують свої громадянські
права, особистісний та про�
фесійний потенціал для реалізації
ініціатив і задумів, мають обмеже�
ний вплив на процес прийняття
управлінських рішень. За стати�
стикою жінки частіше за
чоловіків потерпають від різних
форм дискримінації та насильст�
ва, незалежно від рівня їх освіти,
інтелектуальних, організаторсь�
ких, творчих та інших здібностей.

Така ситуація є типовою для ба�
гатьох країн, в тому числі – й для
розвинених. Якщо говорити про
жінок Славутича, то більшість з
них має високий рівень освіти та
бажання займати активну
життєву позицію. Саме на них
спрямований новий проект Цент�
ру розвитку громади, який
реалізовувався протягом 2005 ро�
ку за підтримки посольства США
в Україні. 

Заходи проекту були досить
різноплановими: круглі столи за
участю представників влади, пра�
вова та психологічна допомога
жінкам, що постраждали від на�
сильства, створення бібліотеки з

РОЗБУДОВА СЛАВУТИЧА –
СПРАВА СПІЛЬНА

Дослідження виявили, що соціальне життя Славутича та діяльність його громадських організацій завжди
викликають великий інтерес наших читачів. У центрі уваги сьогодні – нові проекти Центру розвитку
громади. Міністерство торгівлі та промисловості Великобританії (МТП) підтримало ще одну надзвичайно
цікаву та важливу для Славутича ініціативу, запропоновану Центром.
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Учасниці жіночої конференції знайомляться зі Славутичем. У дитячому
садку "Крунк"
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гендерних питань та знайомство з
засадами місцевого самовряду�
вання. Особливий інтерес серед
жіночих організацій викликав
конкурс соціальних мікропро�
ектів, у ході якого було розробле�
но низку програм щодо поперед�
ження сімейного насильства,
розширення прав жінок, їх
соціального та правового захисту.

Своєрідним підсумком роботи за
проектом стала 1�а практична
жіноча конференція, яка відбула�
ся 13–14 жовтня 2005 р. в Славу�
тичі. Близько 70 активних жінок із
різних куточків України обгово�
рювали нагальні проблеми ролі
жінок у соціально�економічному
розвитку монопрофільних міст.
Саме в умовах таких міст, де
основним джерелом робочих
місць є потужні промислові
підприємства, орієнтовані перева�
жно на чоловіків, питання гендер�
ної рівності набуває особливої
гостроти. 

У Резолюції, яку прийняли учас�
ниці конференції, йдеться про
необхідність поєднання зусиль
владних структур, органів місце�
вого самоврядування, громадсь�
ких організацій із загальною
метою вирішення проблеми зай�
нятості жінок у монопрофільних
містах, створення умов для розши�
рення їхньої підприємницької
діяльності, забезпечення рівних
прав жінок та чоловіків на робо�
чих місцях. 

Громада і влада
За ініціативи Центру розвитку

громади 2005 рік став стартовим
для нової форми взаємодії влади
Славутича та його громади –
соціального замовлення, спрямо�
ваного на вирішення соціальних
проблем міста. Така форма роботи
використовується у тих галузях
соціальної сфери, де гострота
існуючих проблем максимальна, а
участь громадських організацій
може бути найбільш ефективною.
Положення про соціальне замов�
лення в Славутичі та програму
його впровадження на 2005�
2006 роки затверджено міською
радою, яка передбачила у 2006 р.
кошти місцевого бюджету для її
реалізації. Ці документи були роз�
роблені за активної участі
фахівців Центру розвитку грома�
ди, які срівпрацювали з МТП. 

Першими проектами соціально�
го замовлення, про які ми вже роз�
повідали на шпальтах нашого
журналу, стали профілактика
алкоголізму, наркоманії, тютюно�
паління та СНІДу серед молоді та
поліпшення екологічного стану
рекреаційної зони міста. Кошти
для їх реалізації були виділені з
міського бюджету та бюджету
Центру розвитку громади.

Слід підкреслити, що впровад�
ження соціального замовлення
також здійснюється у рамках

проекту "Розвиток потенціалу
громади Славутича", що
реалізується спільно з МТП Вели�
кобританії. 

Центр розвитку громади Сла:
вутича завжди відкритий для
спілкування. Пишіть нам, будь
ласка, з усіх куточків світу:
вул. Героїв Дніпра, 2, офіс 5, 
м. Славутич Київської обл., 
Україна, 07100; 
тел./факс +38 04479 3 00 38; 
e:mail: crg@smn.com.ua

Міський голова Володимир Удовиченко й голова Центру розвитку громади
Віктор Одиниця  уважно слухають, як лідер українського жіночого руху
Валентина Довженко відкриває пленарне засідання

“Славутицька молодь за здоровий спосіб життя.” Ця акція організована
Центром розвитку громади
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ЗАГАЛЬНЕ МАЙБУТНЄ ТРЬОХ МІСТ

Долі великих промислових
підприємств і їхніх міст:супут:
ників тісно пов'язані. Будь:які
зміни їм доводиться переживати
разом. Закриття головного
виробництва створює для таких
містечок чималі перепони, подо:
лання яких вимагає неабияких
зусиль. І український Славутич, і
болгарський Козлодуй, і литовсь:
кий Вісагінас не стали  виклю:
ченням. Тому важливо скориста:
тися досвідом тих, хто з подібни:
ми завданнями успішно
справляється.

5–7 жовтня 2005 року в м. Коз�
лодуй відбулася друга конфе�
ренція "Виведення з експлуатації:
соціальні й економічні зміни",
організована Міністерством
торгівлі та промисловості Велико�
британії (МТП). Вперше таку кон�
ференцію зібрали в 2004 р. у
Литві, третю, підсумкову, пла�
нується провести у квітні 2007 р. у
Славутичі. Ідея конференції
незмінна – допомогти моно�
профільним містам подолати еко�
номічні та соціальні наслідки
втрати містоутворюючого
підприємства. Соціальні програ�
ми МТП, реалізовані в цих трьох
країнах, присвячені саме цій ме�
ти. 

Учасники минулої конференції з
Росії, Болгарії, Великобританії,
Словаччини, Литви, України та
Європейського Союзу вели дис�
кусії щодо різних аспектів виве�
дення з експлуатації енергоблоків
АЕС, розвитку потенціалу місце�
вих жителів  і впровадження
соціальних програм, реалізованих
за підтримки уряду. 

Закриття атомних блоків було
нелегким рішенням для Болгарії.
Втім, таким же для України було
рішення про дострокове закриття
Чорнобильської АЕС. Козлодуй�
ська атомна – основне джерело
фінансових надходжень не тільки
до бюджету міста, але й країни.
Директор атомної  станції та мер
Козлодуя говорили про високий
рівень безпеки атомних блоків
станції та про те,  яких труднощів
зазнає місто після того, як Бол�
гарія виконає взяте зобов'язання.

Славутицька делегація взяла
активну участь у конференції, і
досвід славутчан, як і завжди,
викликав великий інтерес. Пред�
ставники Чорнобильського цент�
ру Євген Гарін та Олена Ладиже�
ва поділилися досвідом створення
в Центрі робочих місць, у тому
числі – для персоналу Чорно�
бильської АЕС; розповіли, якими
шляхами досягається фінансова
незалежність організації, що була
створена й працювала перші роки
винятково завдяки міжнародній
технічній допомозі.

Роботу соціальної секції конфе�
ренції очолив Віктор Одиниця,
голова Центру розвитку громади
м. Славутича. На секції презенто�
вано досвід впровадження  в Сла�
вутичі механізму соціального
замовлення, роботи кредитного
союзу, залучення громадських
організацій до життя міста. Ціка�
во, що в Славутичі зареєстровано
близько 100 неурядових органі�
зацій, з яких більше 20 – активно
діючих. У Козлодуї ж їх існує
тільки три, одна з яких здійснює
проекти в рамках програм МТП і

опікується соціальною сферою
національних меншин, навчанням
їх грамоті, організацією дозвілля.

Колеги з Литви представили
результати комплексного соціаль�
но�економічного моніторингу у
Вісагінасі. Він дозволяє відслідко�
вувати й аналізувати всі зміни, що
відбуваються в економічному й
соціальному житті міста після
закриття атомної електростанції,
а саме: у демографічній ситуації,
структурі господарства,
економічній активності жителів, а
також їхньому психологічному
стані. 

Під час конференції у Козлодуї
відкрито міський бізнес�центр,
що стало важливим  кроком на
шляху підтримки розвитку малого
бізнесу. У цей же день три Агент�
ства з розвитку бізнесу – Славу�
тича, Вісагінаса та Козлодуя –
підписали Меморандум про
співробітництво. Це вселяє впев�
неність, що й по закінченні
реалізації програм МТП ці міста
будуть продовжувати разом
вирішувати загальні проблеми й
розвивати партнерські відносини.

На майданчику АЕС "Козлодуй"
розміщено шість енергоблоків
радянського зразка (4 реактори
типу ВВЕР:440 і 2 – типу ВВЕР:
1000). Восени 1999 року в Софії
підписано меморандум між
Європейським Союзом і Болга:
рією, яким передбачалося
закриття першого–четвертого
блоків Козлодуйської АЕС.
Перший і другий блоки зупинено
у грудні 2002 року. Решта продов:
жує працювати.



17w w w . c h o r n o b y l . n e t

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛАВУТИЧА.
МОЛОДІЖНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
Члени УСДМ:

– Провели для молоді міста велику кількість за�
ходів, що мають навчальну, культурну та соціальну
спрямованість. 

– Організували для студентів Славутича бага�
торівневий тренінг на базі сучасного міського інфор�
маційного центру, створеного за підтримки
Всесвітнього центру ОРТ – освітньої організації, що
є однією з найбільших громадських організацій
світу. 

– Організували курси з перукарського мистецтва
для школярів міста.

– Познайомили славутчан з творчістю земляка –
чернігівського художника Л. Могучова. 

– Взяли участь у розробці проекту щодо профілак�
тики серед молоді алкоголізму, наркоманії,
тютюнопаління та СНІДУ, який став переможцем
міського конкурсу громадських ініціатив.

– Провели низку спортивних заходів для меш�
канців Славутича.

Саме ця громадська організація стала ініціатором
акції з благоустрою міста власними силами. Хлопці
допомогли облаштувати ігровий майданчик в дитя�
чому будинку, упорядкували парк в одному з міських
кварталів,  зону відпочинку навколо міста, провели
акцію "Квартальне питання" у декількох славутиць�
ких дворах. А скільки проведено спортивних заходів
для молоді!

Поступово впродовж 2 років молодіжне об'єднання
стало незмінним учасником багатьох міських
заходів: конференцій і семінарів, благодійних акцій,

концертів, конкурсів, фестивалів. Молоді люди тісно
співпрацюють не тільки з міською владою, але й з
іншими громадськими організаціями міста.

"Ми хочемо й будемо жити в найкращому місті
України!", –  говорить славутицька молодь та робить
усе для досягнення своєї мети.

Усіх, хто думає так само, зрозуміють за адресою
молодіжної спілки:
вул. 77:ї Гвардійської Дивізії, 1, кімната 109, м. Сла:
вутич Київської обл., 07100, тел. + 38 04479 2 35 72,
e:mail: mcd�1@yandex.ru
Голова  організації – Дмитро Величковський

Ми продовжуємо знайомити Вас із громадськими
організаціями Славутича. У минулому випуску
журналу ми писали про міський центр роботи з
жінками. Сьогодні хочемо розповісти про молодь
міста, яка небайдужа до його долі, а значить – і до
свого власного майбутнього. 

Понад 80 активних молодих людей Славутича
зібрала громадська організація "Українська соціал�
демократична молодь" (УСДМ), девіз якої "З людь�
ми та для людей!"  

Для цих юнаків та дівчат слова "свобода", "демо�
кратія", "соціальний захист" мають конкретний
зміст.  Перед ними вже давно не стоїть проблема
самореалізації, тому що вони зайняті потрібною й
корисною справою. Судіть самі. Славутицька мо�
лодь давно й впевнено посідає помітне місце в
міській системі самоврядування й бере активну
участь у вирішенні багатьох соціальних проблем.
Юнаки та дівчата цієї спілки входять до складу
Молодіжної Ради міста, де вони вчаться приймати
важливі управлінські рішення, брати на себе
відповідальність за вирішення міських проблем. 

Діти міста взяли активну участь в акції "Квартальне
питання"

Робота кипить. Хлопці облаштовують ігровий
майданчик в дитячому будинку
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"Прорив" для Славутича
Восени минулого року під егідою

АРБ у Славутичі стартував третій
проект МТП під назвою "Пом'як�
шення соціальних наслідків знят�
тя ЧАЕС з експлуатації. Вивчення
потенціалу для збільшення
економічної активності в секторі
малого та середнього бізнесу шля�
хом надання консалтингової
підтримки". Основна ідея проекту
– допомогти представникам ма�
лого бізнесу стати на шлях розши�
рення свої діяльності та,
відповідно, збільшити свій внесок
в економічний розвиток міста.

Для участі у новому проекті
обрано чотири славутицьких
підприємства різного профілю. 

– Першим завданням є розши�
рення виробничої діяльності
підприємства, яке спеціалізується
на художньому оформленні скля�
ного і керамічного фірмового
посуду.

– Серйозної реорганізації та
оновлення в рамках проекту по�
требує сфера поводження з побу�
товими відходами. Попри те, що
протягом 18 років Славутич зали�
шається чи не найчистішим
містом в Україні, проблеми в
сфері утилізації та переробки
побутових відходів все ж�таки
існують.

– Третій напрямок проектної
підтримки – розширення сфери
комунальних послуг, які надає
приватне мале підприємство.
Окрім обслуговування житлових
будинків і прибудинкових тери�
торій воно планує освоїти також
будівельні послуги, зокрема
ремонт квартир, реставрацію
вікон тощо. 

– І, нарешті, до проекту буде за�
лучено підприємство торгівельної
сфери, яке і раніше активно
співпрацювало з АРБ щодо
розвитку діяльності в цьому на�
прямку.

"Згадані підприємства були об�
рані не випадково, а на підставі
ретельного соціально�еко�
номічного аналізу різних галузей
бізнесу в місті, – говорить дирек�
тор АРБ Лариса Никитенко. –
Саме ці галузі останнім часом
демонструють стійку динаміку
розвитку, а відтак підприємства,
які в них працюють, мають ваго�
мий потенціал для розширення
діяльності. З вересня по грудень
минулого року ми реалізували
перший етап проекту, протягом
якого не тільки визначили
підприємства�переможців, але й
розробили для них програми роз�
витку. З січня 2006 року почався
етап надання цим підприємствам
консалтингових послуг. 

Ми надаємо нашим клієнтам
повний спектр підтримки, почи�
наючи з добору приміщень для
розширення виробництва і
закінчуючи фінансовим аналізом
їхньої діяльності. 

ВІД МАЛОЇ СПРАВИ –
ДО ВЕЛИКОГО БіЗНЕСУ

"Наші бізнесBконсультанти відкриті для
співробітництва й передачі досвіду", говорить
директор Агентства з розвитку бізнесу Лариса
Никитенко

Сьогодні, коли в Україні фактично оголошено
мораторій на функціонування спеціальних
економічних зон (СЕЗ) і ще не повністю визначено
їхню подальшу долю, підприємницька активність в
Славутичі набирає обертів. Її пік прийшовся на
період активної діяльності СЕЗ, адже саме
зовнішні, а не внутрішні інвестори вкладають
більшу частину коштів у розвиток славутицьких
підприємств і вони, звісно, зацікавлені у
збереженні певних пільг, які надає статус СЕЗ. 

Надійним помічником для інвесторів і
організацій, які бажають будувати  цивілізований
бізнес та створювати комерційні підприємства  в
місті чорнобильських енергетиків, стало Агентство
з розвитку бізнесу (АРБ), створене за підтримки
Міністерства торгівлі та промисловості (МТП)
Великої Британії. Не секрет, що міжнародна
підтримка, яка надається Славутичу у сфері
соціально:економічних перетворень, значно
активізувала роботу АРБ з підприємцями,
розширила його організаційні та професійні
можливості, допомогла стати одним з найбільш
конкурентоспроможних на ринку вітчизняних
консалтингових послуг. 
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Ретельно відпрацьовуємо всі по�
тенційні можливості, щоб обрати
єдино правильну стратегію
подальших дій для кожного
конкретного підприємства. Ми
докладемо всіх зусиль, аби ці
підприємства швидше досягли но�
вого статусу. Але це не означає,
що ми залишаємо поза увагою
інших підприємців – їм, як і
раніше, надаємо консалтингову
допомогу на безоплатній основі.
Зараз в рамках проекту працюємо
над залученням до Славутича
інвестицій на модернізацію
сфери поводження з побутовим
сміттям і впровадження системи
його сортування і переробки. Вже
є підприємство, готове взятися за
цю нову справу, придбати устат�
кування. Частину коштів для цьо�
го ми маємо, іншу ще належить
відшукати, відпрацьовуючи всі
можливі схеми інвестування чи
кредитування". 

АРБ Славутича – 
всеукраїнський 
консультант 

АРБ Славутича – одне з кращих
і найуспішніших в Україні. Кож�
ного року тут освоюють два – три

нових види послуг для підпри�
ємців. За вісім років своєї діяльно�
сті АРБ взяло участь у розробці та
реалізації 17 вітчизняних і
міжнародних проектів соціально�
економічного розвитку регіону.
Послугами бізнес�інкубатору, що
є складовою частиною АРБ,
скористалося вже 86 підприємств,
за його підтримки створено 336
нових робочих місць! Нині в АРБ
обслуговуються 38 підприємств,
що тільки�но починають свою
діяльність. Вагома практика
міжнародного співробітництва та
високий рівень консалтингової
підтримки, яку надає славутицьке
АРБ, викликають попит на ці
послуги не лише у місцевих
підприємців, адже проблема
відсутності високопрофесійних
консультантів актуальна для всьо�
го українського підприємництва.
На жаль, інші міста України не
можуть розраховувати на таку
донорську допомогу, яку отримує
Славутич, зважаючи на його спе�
цифічний статус, пов'язаний із
с о ц і а л ь н о � е к о н о м і ч н и м и
проблемами закриття Чорно�
бильської АЕС. 

Славутицькі консультанти
завжди відкриті для ділового
спілкування і передачі досвіду. Їх
часто запрошують у сусідню
Чернігівську область для прове�
дення тренінгів, розробки бізнес�
планів та іншої документації.
Представники проекту Агентства
міжнародного розвитку США
"Економічний розвиток міст"
обрали АРБ Славутича регіональ�
ним тренінговим центром для
вісьмох областей України.
Спеціаліст агентства Ірина
Карасьова працює всеук�
раїнським консультантом з роз�
робки стратегічного плану роз�
витку міста Ніжина, а Лариса
Никитенко нещодавно презенту�
вала діяльність славутицького
бізнес�інкубатора севастополь�
ським колегам. Замовлення на
послуги надходять і з інших
регіонів країни, зокрема, зі столи�
ці. Сьогодні у Славутичі взялися
за конструктивну ідею організації
всеукраїнської Бази стажувань
для бізнес�консультантів. 

Сподіваємося, що в недалекому
майбутньому вона, як і всі почи�
нання АРБ, буде з успіхом
реалізована.

Одне з виробничих приміщень
ТОВ "Кронпак" B підприємства
спеціальної економічної зони
м. Славутича




