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Коротка характеристика
• Розташована на півдні України у 

Херсонській області.
• Складається із 10 населених пунктів, у т.

ч. 1 міста, 1 селища міського типу та 8 сіл. 
Адміністративний центр – м. Берислав.

• 6,5 тис. мешканців зараз (18,3 тис. 
мешканців до війни).

• Територія складає 456,2 км2, у т.ч. 21,9 км2 
у межах населених пунктів.

• Спеціалізація економіки: промисловість, 
сільське господарство.

• Орган управління: Бериславська міська 
військова адміністрація.

220-12-2022



Географічне розташування, відстань до важливих 
центрів та лінії зіткнення

320-12-2022

• Розташована на лінії зіткнення (берег річки Дніпро).
• Відстань до м. Херсон 75 км автошляхами, до м. Києва 613 км автошляхами.

БЕРИСЛАВСЬКА 
громада 
Херсонської 
області



Новітня історія (Бериславська МТГ до окупації)

420-12-2022

• Створена у 2020 році. Адміністративний центр (м. Берислав) – одне із 
найстаріших міст півдня України.

• Добра логістика: автошлях Т-0403 (Мар’янське-Берислав), річковий порт та 
зерновий термінал.

• Розвинена економіка: 5 промислових підприємств, серед яких 
Бериславський машинобудівний завод та Берислав хлібозавод. 830 суб’єктів 
малого підприємництва (313 юридичних осіб та 517 фізичних осіб-
підприємців), 46 фермерських господарств.

• Добре врядування: спільно із мешканцями розробляли стратегію розвитку, яку 
мали затвердити у 2022 році.

• Потужна публічна інфраструктура: медичний та педагогічний коледж,  будинок 
культури, лікарні, дошкільні, загальноосвітні та спеціалізовані навчальні 
заклади, комунальний транспорт. Мешканці забезпечені централізованим 
електро-, водо-, газо- постачанням (окрім сільських населених пунктів), місто 
(житловий фонд) повністю переведено на  індивідуальне опалення.

• Потужна сонячна електростанція.



Бериславська МТГ (до окупації)

520-12-2022

Міська інфраструктура
• 2 заклади охорони здоров’я
• 10 закладів дошкільної освіти
• 7 закладів шкільної освіти
• Сучасний ЦНАП
• Полігон твердих побутових 

відходів
• 3 готелі

Основні галузі економіки
• Машинобудування
• Виробництво продуктів харчування
• Виробництво цегли, черепиці та інших 

будівельних матеріалів
• Виробництво електроенергії (сонячна 

електростанція)
• Сільське господарство (вирощування 

зернових, технічних та баштанних 
культур, ягід).



Наслідки російського вторгнення (сумна статистика)

620-12-2022

• 8,5 місяців окупації.
• на 65% зменшилась чисельність 

населення.
• населені пункти повністю 

знеструмлені.
• промислові підприємства та 

аграрії припинили діяльність, 
через що власні доходи 
зменшились на 45% проти 
відповідного періоду 2021 року 
(дані за 10 місяців)

• порушені комунікації (знищено 
мости, дороги, електричні, газові 
мережі)

• 10 населених пунктів потребують 
відбудови через значний рівень 
ушкоджень.



720-12-2022

Пошкодження/руйнування:
• 734 приватні будинки (12% від 

загальної чисельності).
• 65 багатоквартирні будинки (66%)
• 6 освітні заклади (35%).
• 2 заклади охорони здоров’я (100%)
• об’єкти інфраструктури (ЛЕП, 

об'єкти газопостачання, автошляхи) 
значно пошкоджено.

• 5 промислових об’єктів.

Наслідки російського вторгнення (сумна статистика)



Основні потреби/виклики

820-12-2022

• І рівень
• Безпека (розмінування території, обладнання сховищ).
• Забезпечення базових потреб мешканців, які залишаються у громаді. Обладнання 

теплопунктів, мобільні системи енерго-, водозабезпечення, зв’язку, продукти 
харчування (частково цю місію взяли на себе міська влада, держава та гуманітарні 
організації).

• Оцінювання пошкоджень та руйнувань, визначення рівня втрат та потенціалу 
соціально-економічного розвитку і необхідного ресурсу.

• ІІ рівень
• Відновлення об'єктів критичної інфраструктури, виходячи із потреб та перспектив 

розвитку громади.
• Відновлення житлового фонду (там, де це доцільно).
• Оцінювання та планування відбудови соціально-економічного потенціалу громади.
• Відновлення доброго врядування як системи – максимальна залученість всіх 

зацікавлених осіб до планування та імплементації проектів розвитку громади.



Громада майбутнього

920-12-2022

• Відбудована із урахуванням кращих практик просторового планування, забезпечення 
енергоефективності, економічної та продовольчої безпеки.

• Відновлено роботу навчальних закладів, які мають партнерські відносини із європейськими 
інституціями.

• Диверсифікована економіка, заснована на історичній спадщині (туризм), продовольчій 
безпеці (глибока переробка продукції АПК місцевих виробників), географічному 
розташуванні  (транспорт та логістична інфраструктура), кадровому потенціалі 
(машинобудування), кліматичних особливостях (генерація електричної та теплової енергії) із 
дотриманням екологічних стандартів.

• Міська влада та активні громадяни мають необхідні навички та спільно працюють над 
розробленням і реалізацією стратегічних пріоритетів, плануванням та реалізацією 
розвиткових проєктів, проміжному оцінюванні досягнень. 

• Громада сприймається українськими та іноземними партнерами, а також самими 
мешканцями через призму результатів  як така, що може за короткий час стати кращою ніж 
була.



Наше бачення співпраці з проєктом та 
нідерландськими муніципалітетами

1020-12-2022

Долучення до формування 
плану відновлення та 
розвитку Бериславської 
МТГ, а також експертна 
підтримка з інших питань.

Навчання фахівців (влади) та мешканців 
щодо застосування передових 
технологій планування, управління 
майном тощо.

Посередництво у розвитку 
бізнес-потенціалу двох країн 
(допомога у налагодженні 
контактів між бізнесом).

Реалізація іміджевих проєктів у громаді 
(культурні центри), або проєктів нової 
інфраструктури (освітній хаб), 
водозабезпечення тощо.

Співпраця у сфері 
житлового та комунального 
господарства (проект  
станція очищення води).



1120-12-2022

Запитання та обговорення


