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слухати і чути – слова схожі, але, насправді, такі різні
за значеннями. російською мовою ці поняття взагалі від-
різняються лише однією літерою: «слушать/слышать». та
різниця в тому, що слухати можуть усі, але почути зуміє не
кожен.

славутич – місто, яке чує. тут чують кожного, відкриті
до кожного і розуміють усіх, хто звертається з питаннями,
пропозиціями або проблемами. тут прислуховуються до
молоді – уже не перший рік діє молодіжна рада, депута-
тами якого є звичайні учні місцевих шкіл та ліцею. тут зай-

маються благородною справою – волонтерством, допома-
гають людям, які опинилися у складних життєвих обста-
винах. тут – улюблений і щиро шанований усіма жителями
мер, і хоча б через це цьому місту варто позаздрити. сла-
вутич визнано найкращим для проживання українським
містом серед маленьких міст.

нам випала чудова нагода цього року побувати у сла-
вутичі: кому – в черговий раз, а кому – вперше. Користую-
чись цією нагодою, кореспонденти нашої газети
з’ясували, чим живе це місто, та що воно чує.     

слаВутич – молоде місто. його заснуВали лише 25 роКіВ
тому. Воно потребуВало ноВих сил, ідей, енергії. отож, за
ініціатиВи мера слаВутича удоВиченКа Володимира пет-
роВича була стВорена місьКа молодіжна рада. «В цьому
році посВЯта пройшла на «ура!». ноВі депутати дуже аК-
тиВні, що не може не радуВати,» - запеВнЯє голоВа місь-
Кої молодіжної ради ФомічоВ георгій. саме у нього
Кореспонденти нашої газети Вирішили дізнатисЯ, чим
жиВе сучасна молодь слаВутича.

Читайте на с. 2

ЯК часто ми замислюємосЯ над соціальними проблемами?
ВідпоВідь проста – Коли ми самі у них потраплЯємо.  поКи ти
не Втрапиш у халепу, не стиКнешсЯ Віч-на-Віч з проблемою –
не усВідомиш, що наспраВді тВоЯ хата не сКраю. тоді може
треба не тільКи слухати чужі проблеми, а й почути їх, прониК-
нутись ними, спитати себе: «а що Я, здороВа і щаслиВа лю-
дина можу зробити длЯ цієї знедоленої нещасної?»

Читайте на с. 3

Фо то :  редак ція г аз ети «Кол о во ро т»
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– Які заходи проводила Молодіжна Рада впродовж ми-
нулого року?
– ми виконали план, який займає близько 60 стандартних сто-
рінок. для учнів місцевих шкіл проходили творчі конкурси
«найкраща пара», «найкращий вчитель року».
також займаємося волонтерством, мова йде про акцію «Від

серця до серця». по школах збираємо кошти та купуємо пода-
рунки. Відвідуємо будинки для дітей з обмеженими можливо-
стями не тільки у славутичі, а й по всій Київській області.
наймасштабнішими подіями цього року були: міжнародний
екологічний форум, де делегація з Японії давала цінні поради;
міжнародний економічний форум, на якому представники  аме-
риканського посольства навчали як розвивати власний бізнес;
поїздка до Верховної ради україни, яку профінансував мер Во-
лодимир петрович.
– Яким чином Ви співпрацюєте з Міською радою?
– Я безпосередньо входжу до міської ради і маю право голосу
при ухваленні будь-якого наказу. нещодавно був випадок, який
доводить дієвість нашої організації. був поданий до уваги наказ
про введення комендантської години. хоча більшість голосів
належала старшим за мене міським депутатам, його не ухва-
лили, бо молодіжна рада була проти. тому, на щастя, все зали-
шається як є.
– Які у Вас плани на майбутній навчальний рік? 
– наступного року ми проведемо стандартний комплекс захо-
дів. зазвичай, новачки пропонують свої ідеї. Вони ознайомлю-
ються з існуючою програмою та подають до розгляду свої
проекти. ми радо розглядаємо цікаві пропозиції, сприяємо їх
реалізації.
– Які якості є найважливішими для депутата?
– безумовно, найважливішою є стабільність. деякі юнаки і дів-
чата  відвідували посвяту і потім зникали і більше не з’являлися.
бо для роботи однієї тільки ідеї не достатньо. потрібна ще терп-
лячість для складання плану та його втілення у життя. але все
ж таки у славутичі достатньо людей, яким не байдужа доля

міста. їх просто засмоктує у вир яскравих подій, вони зали-
шаються і живуть цим.

отже, немає поганих міст або поганого управління. беремо
приклад зі славутича. хоча місто й виникло за непередбачува-
них критичних обставин, та мешканці зібрали свої сили до купи.
сьогодні славутич має гарну систему освіти, культури і особ-
ливо спорту (дивлячись на те, де проживаємо ми, гості). тут про-
водять міжнародні змагання з різних видів спорту та танців.
такими темпами  скоро воно стане спортивним центром
україни, можливо, вже зараз серед нас, тут на зосі, присутній
майбутній чемпіон україни чи то з тенісу, чи то з боксу. маємо
надію, що наступного року це маленьке затишне місто порадує
нас такою ж теплотою та привітністю.

аліна КУЧеРенКО 

Свіжі голови Славутича
славутич – молоде місто. його заснували лише 25 років тому. Воно потребувало нових сил, ідей,
енергії. отож, за ініціативи міського голови удовиченка  Володимира петровича була створена
міська молодіжна рада «майбутнє славутича». «цього року посвята пройшла на «ура!». нові де-
путати дуже активні, що не може не радувати,» - запевняє голова міської молодіжної ради Фомі-
чов георгій. саме у нього кореспонденти нашої газети вирішили дізнатися, чим живе сучасна
молодь славутича.

Спецтема

увесь клас вже стоїть в очікуванні «битви». на порозі з’являється, спираючись на двері, наша вчителька української літератури, алла
михайлівна. В її очах читається байдужість і повна незацікавленість у нас. Вона з явним незадоволенням повільно йде до свого крісла.
«Відкривайте сторінку 25, через 10 хвилин ви маєте скласти конспект за біографією павла тичини», - каже алла михайлівна. Вона йде
до підсобки. чуємо, як клацнув чайник. мій однокласник ігор нахиляється до мене для того, щоб запитати, що таке «асонанс». «ігор!!!
- кричить алла михайлівна, що аж у вухах дзвенить, - чого розмовляємо?». Вчителька повертається на своє місце. «алло михайлівно,
а щоб ви порадили прочитати про павла григоровича?» - сором’язливо питає аня, що захоплюється українською літературою. «Я тобі,
що – інформаційний центр? це не входить у шкільну програму. піди до бібліотеки й там все дізнайся», - із незрозумілою злістю відповідає
вчителька. «алло михайлівно, а можна  на наступний урок зробити презентацію?» - питає однокласник Валерій Волков. «де ти у мене
бачив комп’ютер? на ньому кожен може гратися. ти краще біографію вивчи. це тобі не зайців ловити, Волков». нарешті довгоочікуваний
дзвоник. ми з полегшенням  виходимо з уроку, який ні нам, ні вчителю не потрібен.  

до класу залітає людмила анатоліївна. В її очах світиться бажання розповісти, поділитися досвідом. Вона сідає за стіл, складає цілу
купу книжок, виписок, газет. людмила анатоліївна намагається вийти за рамки шкільної програми, відтворити письменника таким, яким
він був, зі всіма його хорошими й поганими рисами, не створюючи з кожного автора образ однотипного монументального героя. Вона
не просто розповідає, а горить своїм предметом. людмила анатоліївна – це шквал емоцій, який захоплює. Якщо ми вивчаємо художній
твір, вона ніколи не нав’язує нам якісь догми або чужі думки. Кожен може висловитися. хочеш, створи власну концепцію системи образів,
сюжету або проблематики? – будь ласка! Виражай себе як хочеш – ламай стереотипи. «людмило анатоліївно, а чи можу я приготувати
презентацію?» - питає моя однокласниця оля. «звичайно, у наш час ми маємо залучати в освіту інформаційні технології. у нашому класі
немає комп’ютера, але я домовлюся й ми перейдемо в комп’ютерний кабінет», - відповідає людмила анатоліївна. так швидко – вже
дзвоник. півкласу оточує вчительку, аби поділитися своїми новинами й проблемами. Вона одночасно є другом і наставником, балансує
на терезах між вихованням і товариською порадою. найголовніше як на мене, те, що людмила анатоліївна розуміє: вчитель теж учиться
у дітей.  

Борис ЗайЦеВ та аліна КУЧеРенКО

Різні
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Слухати і чутиСлухати і чути

не зважаючи на молодий вік і невелике
населення славутича, тут є люди зацікав-
лені у допомозі іншим. у місті є центр
реабілітації дітей-інвалідів, соціально-
психологічний центр, дитячий будинок,
школа-інтернат сімейного типу. 
центр реабілітації дітей-інвалідів відві-
дують діти з фізичними та психічними  за-
хворюваннями. тому тут єцілий штаб
викладачів: психолог, логопед, дефекто-
лог, музичний керівник, реабілітолог. ос-
кільки люди з обмеженими
можливостями часто замикаються в собі,
тут працюють гуртки для розвитку та
реалізації здібностей дитини: вміння об-
слуговувати себе, кулінарні та художні
здібності, навички ліплення з глини та
тіста, комунікацію. працівники одного з
таких центрів поділилися, що за 9 років у
їхній практиці були відвідувачі від 3 до 25-
ти років. 
Вже 17 років у славутичі працює  соці-
ально-психологічний центр. тут нада-
ється моральна підтримка дітям з
психічними відхиленнями. для того, щоб
людина не боялася навколишнього світу
і могла пізнавати його, працюють спеціа-
лісти. Вони проводять тренінги, сімейні
консультації, індивідуальні заняття, ігро-
терапію. 
у 1998 році за ініціативою мера славу-

тича Володимира петровича удовиченка
на місці дитсадку зробили дитячий буди-
нок. Витрати на утримання подібних уста-
нов лягають на адміністрацію міста. але
ми вирішили поспілкуватися безпосеред-
ньо з людьми, на очах яких підростають
ці діти. Вихователь дитбудинку, наталя
михайлівна, розповіла нам про життя діт-
лахів, що потрапили у складні життєві об-
ставини: «ми не обмежуємо дітей, вони
можуть вільно пересуватися за межами
дитячого будинку. це єдина в україні
установа з такою політикою виховання.
Вони не перебувають у замкнутому про-
сторі цілими днями, а навпаки відвідують
гуртки та школи нашого міста. таким
чином у них немає бар’єру у спілкуванні зі
славутичанами. діти перебувають у нас
до 18-ти років, потім вони живуть у кров-
них родичів або їм надається гуртожиток.
звичайно, ми існуємо завдяки владі
міста, але є  місцеві меценати, які допо-
магають з одягом та іграшками для
дітей».
подібним до дитячого будинку є інтернат
сімейного типу. але на відміну від дитбу-
динку, в якому живуть вихователі з
дітьми, у цьому двоповерховому котеджі
живуть діти з мамою –  однією на всіх.
цей інтернат працює ще з 1980-го року.
мати-героїня зараз виховує шістьох

дітей. один з них -  її рідний син. нещо-
давно людмила Федорівна прийняла у
сім’ю немовля. мати зізнається: «зви-
чайно, складніше з дітьми, які приходять
до сім’ї в більш дорослому віці (кидає по-
гляд на доньку христину, яка 13-річною
поповнила їхню родину). та ми все ж таки
знаходимо спільну мову. у мене немає
спеціальних критеріїв для дітей, я при-
ймаю у сім’ю тих, хто цього потребує. Я
не можу точно сказати, скільки в мене
було дітей за ці роки, але я не розлучаюсь
з ними. ми підтримуємо контакти. хтось
з них працює у славутичі, інші поїхали
вчитися у інші міста. ми зідзвонюємося,
вони заходять у гості, де їм завжди раді».
ніхто не знає, як складеться його доля
завтра, в котру хвилину він втратить най-
ближчих людей. проте також ніхто не
може сказати напевно, чи опиниться
поруч хоч хтось. зупиниться, озирнеться,
почує… або ж пройде повз з нібито за-
мисленим обличчям, не помітить, не від-
чує твого болю. та якщо ти впевнено
стоїш на шляху свого життя, допоможи
тим, хто збився з нього, хто не в змозі сам
змінити обставини. 

аліна КУЧеРенКО

ЯК ЧастО Ми ЗаМислюєМОсЯ над сОЦіальниМи пРОБлеМаМи? ВідпОВідь пРОста – КОли Ми саМі У них пОтРаплЯєМО.  пОКи ти
не ВтРапиш У халепУ, не стиКнешсЯ ВіЧ-на-ВіЧ З пРОБлеМОю – не УсВідОМиш, щО наспРаВді тВОЯ хата не сКРаю. тОді МОже

тРеБа не тільКи слУхати ЧУжі пРОБлеМи, а й пОЧУти їх, пРОниКнУтись ниМи, спитати сеБе: «а щО Я, ЗдОРОВа і щаслиВа лю-
дина МОжУ ЗРОБити длЯ Цієї ЗнедОленОї нещаснОї?»
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Спецтема

Вибух... нічого достовірно не ві-
домо. так, сталася аварія, але люди ще
не усвідомлюють суті трагедії, тому збе-
рігають спокій. на вулиці безтурботно
бігають діти. чотири пари святкують ве-
сілля, в очах – невимовна радість. 27
квітня – повідомляють: треба взяти із
собою документи, запас їжі, найнеобхід-
ніші речі. усіх жителів прип’яті ева-
куюють, кажуть: це лише на 3-4 дні.
лише потім стане зрозуміло: з проме-
нями вранішнього сонця евакуйовані на-
завжди попрощалися із містом. 

першими удар «войовничого атома»
на себе прийняли працівники станції, що
працювали в ніч аварії, та пожежники.
це – люди-легенди, які зробили все, щоб
вибух на 4 енергоблоці й пожежа не на-
були ще більших масштабів. усі вони із
гострою променевою хворобою були
доставлені у шосту клінічну лікарню
москви. лікарі вимушені були підходити
до хворих у спеціальних захисних ко-
стюмах. 

Вибух. страшні секунди, наслідки
яких неможливо усунути й за сторіччя.
зняття з експлуатації чорнобильської
атомної станції – справа дуже складна й
багатофакторна. перший етап – це при-
пинення експлуатації, під час якого буде
здійснено вилучення ядерного палива з
енергоблоків. для зберігання відпраць-
ованого палива будують спеціальне
сховище. у ньому планують зберігати
відпрацьовані тепловиділяючі збірки з
усіх атомних електростанцій україни,
адже зона відчуження не буде придат-
ною для життя й сільськогосподарсь-
кого використання ще декілька тисяч
років. цей етап планують закінчити до
2013 р. другий етап – консервація реак-
торів та найбільш радіаційно забрудне-
ного устаткування. до 2045 р. повинне
відбутися природне зниження радіо-
активного випромінювання. на останнь-
ому етапі буде проведений демонтаж
устаткування. на прес-конференції з ад-
міністрацією дсп чаес керівний інже-
нер станції зосередив увагу на тому, що
кінцевим етапом роботи будь-якої елек-
тростанції є «зелена галявина», коли те-
риторію, очищену від радіоактивних
відходів, можна використовувати далі.
для чорнобильської станції – це немож-
ливо, адже навіть при повному очи-
щенні майданчика зона відчуження
перетвориться у «буру пляму». 

з іншого боку, природа сама «лікві-
дує» деякі наслідки аварії. еколог сергій
Карпачов наголосив, що вже вдалося
подолати деякі екологічні проблеми. зо-
крема, зменшилася кількість гризунів та
пожеж. чорнобильська зона – це неви-
знана заповідна територія. там прожи-
вають 300 видів тварин, серед них 50
видів ссавців. 20 видів, що проживають
в зоні відчуження, занесені до червоної
книги – це рись, чорний лелека, а в од-
ному з походів учені-екологи зустріли гі-
гантську вечірницю, яку на території
україни не бачили вже 60 років. сергій
Карпачов показав фотографію зайця та
сліди вовка, що свідчать: в зоні відчу-
ження теж бурлить життя. 

для подолання хоча б частини на-
слідків аварії необхідно ще дуже багато
роботи й матеріальних ресурсів. для пе-
реміщення використаного палива з ре-
акторів до сховища потрібно ще близько
24 тисяч пеналів. у славутичі з літа 2011
р. функціонує завод із виробництва ме-
талевих бочок та залізобетонних кон-
тейнерів. для подальшого вивчення в
славутичі планують встановити експе-
риментальний реактор. і як би не було
важко, треба пам’ятати, що команда, яка
працює на чорнобильській атомній
електростанції, першою у світі зіштовх-
нулася з подібною проблемою і зараз
має великий досвід та знання. 

Вплинула аварія на чаес і на здо-
ров’я людей. зокрема, збільшилася кіль-
кість хворих на рак молочних залоз та
щитовидки. здається, це мало б змінити
ставлення людей до способу життя? але
україна залишається одним з лідерів за
кількістю курців. держава досі не виро-
била дієвих стандартів контролю за які-
стю харчової продукції. за даними
соціальних досліджень, лише 7% україн-
ців регулярно займаються спортом.
тому проблеми зі здоров’ям не можна
списувати лише на екологічну ситуацію
країни. 

трагедія на чорнобильській атомній
станції показала, що перш за все треба
бути професіоналом своєї справи і
пам’ятати, що людина не зможе підко-
рити собі природу, бо вона її творіння. 

чорнобиль  мав стати каталізатором
для правильної екологічної політики та
діяльності, але, на жаль, ні у влади, ні у
населення ці принципи не сформува-
лися. сподіваємося, що людина нарешті
усвідомить: погіршуючи стан довкілля,
вона риє яму для себе. 

Борис ЗайЦеВ

ВибухВибух

Ф о т о :  м у з е й  с л а в у т и ч а


