ВІТАЄМО В БЕРДЯНСЬКУ
Бердянськ — місто обласного значення на півдні Запорізької області, яке розкинулося на
північному узбережжі Азовського моря; центр Бердянського району, морський, кліматичний і
грязьовий курорт.
Бердянськ є адміністративним центром Бердянської міської ОТГ, до складу якої також входять
с. Азовське, с. Нововасилівка, с. Роза та с-ще Шовкове.
Місто було засноване 1827 року на місці рибальського поселення, яке в подальшому розвинулося
на базі морського порту в затоці Бердянської коси.
ЕСТОНІЯ

Для міста характерний рівнинний ландшафт, представлений Приазовською рівниною, а
також сучасною терасою Азовського моря та Бердянською косою. Навколишні лимани містять
ЛАТВІЯ
унікальні цілющі грязі. На території міста знаходяться об’єкти
природно-заповідного фонду:
Загальнодержавний ландшафтний заказник «Заплава річки Берда», що розташований на
Бердянській косі (площа 564 га); ландшафтний заказник
місцевого значення «Оголовок
ЛИТВА
Бердянської коси» (площа 215 га).
БІЛОРУСЬ
АНІЯ
ВЕЛИКОБРИТ

ПОЛЬЩА

НІМЕЧЧИНА

ЛУЦЬК

ФРАНЦІЯ

ШВЕЙЦАРІЯ

ЖИТОМИР

СУМИ

КИЇВ

УКРАЇНА
ПОЛТАВА

ХАРКІВ

КИЙ

ХМЕЛЬНИЦЬ

СЛОВАЧЧИНА
АВСТРІЯ

ЧЕРНІГІВ
РІВНЕ

ЛЬВІВ

ЧЕХІЯ

РОСІЯ

ТЕРНОПІЛЬ
УЖГОРОД
ІВАНОФРАНКІВСЬК

ЧЕРНІВЦІ

ЧЕРКАСИ

КИЙ

КРОПИВНИЦ

ЗАПОРІЖЖЯ

БЕРДЯНСЬК

МОЛДОВА

УГОРЩИНА

ДНІПРО

ВІННИЦЯ

МИКОЛАЇВ

ЗАПОРІЗЬКА
ОБЛАСТЬ

ХЕРСОН

РУМУНІЯ

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

ОДЕСА

ІТАЛІЯ
ЧОРНЕ МОР

СЕРБІЯ

Е

БОЛГАРІЯ
ГРУЗІЯ
ІСПАНІЯ
ГРЕЦІЯ

Основні лікувальні чинники: грязі та ропа лиманів,
таласотерапія. Грязелікарні Бердянська вважають одними
з найкращих у Європі. У санаторно-курортних закладах
використовують понад 200 сучасних методик лікування.
Місто щорічно відвідує орієнтовно

Постійне населення:

113 213 осіб

Густота населення:

1 400 осіб/км²

1,5 млн туристів.

Площа міста:

82,7 км
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Площа забудови:

43,4 км²

ТУРЕЧЧИНА

З 2005 року природні території
міста Бердянська Запорізької
області оголошено курортом
державного значення

Відстань до обласного центру:

198 км

Відстань до Києва:

753 км

Бердянська міська рада
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bmr.gov.ua berdyansk.travel

ispolkom@bmr.gov.ua i nvest@bmr.gov.ua

+380 (6153) 3 53 53
+380 (6153) 3 84 44

Україна, 71118,Запорізька область,
місто Бердянськ,площа Єдності, 2
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НАШІ ПЕРЕВАГИ

Бердянськ розкинувся на березі теплого й
затишного Азовського моря. Місто має розвинуту
інженерно-технічну та виробничу інфраструктуру
й висококваліфіковані трудові ресурси. Бердянські
заклади навчання готують фахівців відповідно до
індивідуальних потреб інвесторів.
Інвесторів приємно вражають можливості
Бердянських кластерів:
ÒÒ туризму;
ÒÒ машинобудування;
ÒÒ харчової промисловості;
ÒÒ нафтохімічної промисловості;
ÒÒ комп’ютерної інженерії, ІТ;
ÒÒ креативних індустрій.

Бердянськ –
промислова перлина
на березі моря

Бердянськ пропонує великий вибір офісних і
виробничих приміщень, а також земельних ділянок
для забудови, забезпечує комфортний рівень життя,
пропонує чудові можливості для відпочинку, має
спортивну інфраструктуру міжнародного рівня,
відкриває великий споживчий ринок України, гарантує
високий рівень громадської безпеки, соціальної
стабільності й дотримання прав власності інвесторів,
стимулює низькими місцевими податками та зборами,
є лідером за відкритістю влади, ефективністю
державних органів, професійністю супроводу та
підтримки інвесторів.

Інвестиційнийпаспорт міста Б
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ТУРИЗМ І ДОЗВІЛЛЯ

Вітаємо в Бердянську! Гостинному містечку
з теплим і ласкавим морем, старовинними
вуличками, проспектами та набережною,
Косою — унікальним творінням природи, і
колоритними районами Верхова, Ліски та
Слобідка. Жителі нашого міста щедрі та
працьовиті, веселі та гостинні.
Бердянськ вабить десятки тисяч людей не
тільки відпочити на морі, а й зміцнити своє
здоров’я, адже наше місто відоме своїми
лікувальними грязями. Поєднання південного
сонця та приморсько-степового клімату,
насиченість морського повітря озоном,
бромом, йодом і хлоридами, різними солями
й мікроелементами забезпечили сприятливі
курортологічні умови для створення
численних санаторіїв, баз відпочинку,
дитячих оздоровчих таборів. На території
міста більш ніж 100 оздоровчих і готельних
закладів, дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, санаторно-курортних закладів,
готелів, баз відпочинку тощо.
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У нас завжди яскраве сонце та легкий
бриз. І, звісно, незабутні заходи сонця на
морі. Але, якщо на небі з’являться хмарки,
вам не доведеться нудьгувати. Гостей
міста приємно здивують європейським
рівнем аквапарк «Акваленд», зоопарк
«Сафарі» та дельфінарій «Немо»;
різноманітні розваги запропонує парк
атракціонів із найбільшим у Європі
колесом огляду «Міраж». Бердянські
музеї зацікавлять виставками й
експозиціями, а велика кількість
оригінальних пам’ятників спонукатимуть
поповнити колекцію ваших фото та селфі.
За будь-якої погоди незабутньою буде
морська прогулянка й екскурсії на катері.
Місцеві кафе та ресторани запропонують
вам витвори як суто бердянської, так і
європейської та національної кухонь у
найкращих традиціях. А після заходу
сонця любителі нічного відпочинку
можуть «відриватися» до ранку у клубах
і розважальних центрах.

Ви ще читаєте цей текст?!
Швидше замовляйте квитки, складайте речі у
валізу та вирушайте до Бердянська! Ласкаве
море, лікувальні грязі та різноманітні розваги
вже чекають на вас!
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
РОЗВИТОК СФЕРИ ОЗДОРОВЛЕННЯ
Й ТУРИЗМУ
Бердянськ — центр відпочинку, оздоровлення
та різноманітного дозвілля Північного Приазов’я

РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Бердянськ — інвестиційно приваблива територія
з конкурентоспроможним бізнесом, що будується
на засадах сталого розвитку та створює нові
робочі місця

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ
Бердянськ — комфортне місто для проживання
зі здоровим довкіллям

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Й АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДИ
Бердянськ — місто з ефективною системою
управління, якісними муніципальними послугами
й активною громадою

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БЕРДЯНСЬКА ДО 2027 РОКУ

Маркетингова
стратегія
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Комунікаційна
стратегія

План місцевого
економічного розвитку
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ЛЮДСЬКИЙ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Гендерна структура

Трудовий потенціал
Жінки
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55,7 %







ܗ


άϊύξψμςσ
ωψόοχϐϠκυ



Чоловіки
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УНІВЕРСИТЕТИ ТА КОЛЕДЖІ

ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

9 214 студентів:

838 студентів:

Освіта: 46 %

Електрогазозварник, коваль, слюсар: 29 %

Економіка, фінанси, менеджмент: 13 %

Кухар, кондитер: 29 %

Охорона здоров’я, фармація: 9 %

Офісний службовець, адміністратор: 13 %

Право: 7 %

Перукар, манікюрник: 12 %

Фіз. культура, фіз. реабілітація,
фіз. терапія: 5 %

Маляр, штукатур, плиточник: 6 %
Верстатник: 3 %

Машинобудування, механіка, транспорт: 5 %

Кравець, швачка: 3 %

Психологія, соціальна робота: 4 %

Офіціант, бармен: 3 %

Харчові технології, агрономія: 4 %

Муляр, монтажник: 2 %

Філологія: 3 %
Туризм, готельно-ресторанна справа: 1 %
Інші: 4 %

Заклади освіти Бердянська:

»» Бердянський державний педагогічний
»»

Середньомісячна
заробітна плата, тис. грн

»»
»»
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»»
»»
»»
»»

університет (БДПУ)
Бердянський університет менеджменту
і бізнесу (БУМІБ)
ВСП «Бердянський коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету»
Бердянський машинобудівний коледж Запорізького
національного технічного університету
Бердянський економіко-гуманітарний коледж БДПУ
Комунальний заклад «Бердянський медичний
коледж» Запорізької обласної ради
ДНЗ «Бердянський центр професійнотехнічної освіти»
ДНЗ «Бердянський машинобудівний
професійний ліцей»
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ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА
Головною географічною особливістю Бердянська є приморське та прикордонне розташування.
Сучасна транспортна інфраструктура міста складається із системи зовнішнього транспорту
(залізниця, автобусний і морський вантажний транспорт) і внутрішніх пасажирських перевезень.
Через Бердянськ пролягає транспортний коридор Чорноморського економічного співробітництва (Рені — Ізмаїл — Одеса — Миколаїв — Херсон — Мелітополь — Бердянськ —
Маріуполь — Новоазовськ).
Транспорт до
аеропортів:

ЗАПОРІЖЖЯ

ДНІПРО

ХАРКІВ

КИЇВ

ОДЕСА

ЛЬВІВ

198 км

284 км

495 км

562 км

816 км

1211 км

3 год 33 хв

5 год 2 хв

7 год 24 хв

9 год 5 хв

12 год 7 хв

19 год 28 хв

5 год 12 хв

7 год 39 хв

12 год 10 хв

19 год 15 хв

18 год 22 хв

1 д 1 год 4 хв

Наявність у Бердянську морського порту дає змогу здійснювати транспортування вантажів до
будь-якого порту світу.
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Порти:

Відстань,
км

Тривалість
перевезення

Порти:

Відстань,
км

Тривалість
перевезення

Стамбул

970

1 день 16 годин

Нью-Йорк

10 216

17 днів 16 годин

Марсель

3 538

6 днів 3 годин

Сінгапур

11 736

20 днів 7 годин

Лондон

6 748

11 днів 16 годин

Гонконг

14 377

24 дні 21 година

Гамбург

7 296

12 днів 15 годин

Шанхай

15 729

27 днів 5 годин

Мумбаї

8 084

13 днів 23 години

Аделаїда

16 358

28 днів 7 годин
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ДП «БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»
ДП «Бердянський морський торговельний порт»
— це стивідорна компанія, що працює на території
Бердянського морського порту.
Компанія може обслуговувати судна з осадкою до
7,9 м і довжиною до 205 м.
Сфера діяльності
ÒÒ Цілодобова транспортна обробка:
»» генеральних вантажів /металопродукція, тарноштучні, важковагові, обладнання й технічні засоби/;
»» навалювальних вантажів /мінерально-будівельні,
руди різні, коксова продукція, вугілля/;
»» насипних вантажів /пшениця,
кукурудза, горох, висівки, шрот/;
»» наливних вантажів/дизельне паливо.
ÒÒ Обробка вагонів, автомашин, суден.
ÒÒ Складування та зберігання вантажів.
ÒÒ Штивка, сепарування, зачищення
трюмів, кріплення вантажів.
ÒÒ Формування укрупнених вантажних місць.
ДП
«Бердянський
морський
торговельний
порт» обробляє унікальні вантажі — комплекти
вітрогенераторів компанії General Electric.
Вага елементів конструкції становить до 90 т,
діаметр — 4,3 м і довжина — від 12–65 м.
Лопаті, а тепер і башти для вітрогенераторів, уперше
в історії розвантажуються в Бердянському порту.
Портовий флот
ÒÒ 2 буксири-кантувальники потужністю 1180 кВт
ÒÒ 1 буксир-кантувальник потужністю 882 кВт
ÒÒ 1 морський буксир потужністю 232 кВт
ÒÒ 1 пасажирський теплохід
Внутрішня механізація
ÒÒ автонавантажувачі вантажопідйомністю 1,5–22 т
ÒÒ портові тягачі
ÒÒ ковшові фронтальні автонавантажувачі
ÒÒ маневрові тепловози та трактори
ÒÒ автомобільні та залізничні ваги
Кранове господарство
ÒÒ 35 портальних кранів вантажопідйомністю 5–40 т
ÒÒ гусеничні та автомобільні крани

ÒÒ 1 плавучий кран вантажопідйомністю 16 т

WWW.BMTPORT.COM.UA
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 ердянська

9

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Підприємства міста виробляють таку
продукцію, як оливи та мастила,
мастильно-охолоджувальну рідину,
кабельно-провідникову продукцію,
сільськогосподарську техніку, насоси, якірні
ланцюги й вантажозахоплювальні пристрої,
залізобетонні покрівельні та ізоляційні
матеріали, м’ясні й рибні консерви,
трикотажні та швейні вироби, інше.
Основні галузі промисловості
φκϒςχψλύξύμκχχϙ
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Виробництвом промислової продукції в
місті займаються 33 підприємства,
найбільш відомими з яких є:

»» ТОВ «РУ НВП «Агрінол»
»» ТОВ «Українсько-британське

спільне підприємство
«Азмол-Брітіш Петрокемікалс»

»» ПрАТ «Берті»
»» ТОВ «Бердянський завод

залізобетонних виробів»

»» ТОВ «Склопластик»
»» ТДВ «Бердянський хлібокомбінат»
»» ПрАТ «Азовкабель»
»» ТОВ «Бердянські ковбаси»
»» ПАТ «Бердянські жниварки»
»» ПАТ «Бердянський завод підйомнотранспортного обладнання»

»» ТОВ «Бердянський кабельний завод»
Інвестиційнийпаспорт міста Б
 ердянська
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Інвестиційні
пропозиції
Основна
інформація
про майданчик:

1

2

Виробництво
Виробництво
продукції харчової продукції
або легкої
тваринництва
промисловості

Місце розташування м. Бердянськ
Кадастровий номер

2310400000:02:006:0063

Форма передання
ділянки*

Оренда

вул. Степова, 28

3

4

Виробництво
овочевих,
фруктових і
ягідних сумішей
(сушених,
заморожених)

Виробництво
біопакетів,
паперового
одноразового
посуду, екотари

вул. Халтуріна, 2

вул. Свободи, 38/31

—

—

2310400000:09:004:0484

Оренда

Оренда

Оренда

1813; 1403; 1214

388; 195

180; 54; 41; 35; 23

Характеристика майданчика:
Площа ділянки

21,98 га; Green-field

Площа
приміщень, м2
Цільове
призначення

Створення
промислового парку

Відстань до
200 м / 8 км
автомагістралі /
залізничної станції

Будівництво й
обслуговування
будівель торгівлі на
центральному ринку
100 м / 10,5 км

1,2 км / 3,8 км

1,2 км / 5,6 км

Інженерна інфраструктура:
Електропостачання

Трансформаторна
підстанція — 150 м

Трансформаторна
підстанція — 1 км

220 В

220 В

Газопостачання

Мережа газу
високого тиску —
200 м

Мережа газу
високого тиску —
500 м

Мережа газу
високого тиску —
600 м

Наявне

Водопостачання

Міська мережа
водопостачання —
700 м

Міська мережа
водопостачання —
300 м

Міська система
водопостачання

Міська система
водопостачання

Водовідведення

Міська мережа
водовідведення —
700 м

Міська мережа
водовідведення —
300 м

Міська система
водовідведення

Міська система
водовідведення

* Тип власності: комунальна;
Розпорядник: Бердянська міська рада
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5

6

7

8

Торговельнорозважальний центр
/ спортивний клуб /
молодіжний хаб

Діагностичнолікувальний
центр / Центр
естетичної медицини
(косметології)

Центр бальнеотерапії

Будівництво котельні на
альтернативному паливі

вул. Шевченка, 8

вул. Консульська, 23

вул. Праці, 6

вул. Консульська, 23

2310400000:09:002:0029

2310400000:09:002:0075

2310400000:09:002:0029

Оренда/ДПП

Оренда/ДПП

Оренда/ДПП

2310400000:006:0127

Оренда

4,6298 га
1028

422

550

Будівництво й
обслуговування
будівель торгівлі

Будівництво й обслуговування будівель закладів охорони здоровʼя та
соціальної допомоги для розміщення й обслуговування комплексу будівель
і споруд лікарні

220 В

380 В

380 В

220 кВт

Наявне

Наявне

Наявне

Не потребує

Міська система
водопостачання

Міська система
водопостачання

Міська система
водопостачання

Міська мережа
водопостачання — 100 м

Міська система
водовідведення

Міська система
водовідведення

Міська система
водовідведення

Міська мережа
водовідведення — 100 м

ПРОПОНОВАНІ НАПРЯМИ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ
Наука,
нові технології

Виробництво

Надання послуг

ÒÒ Переробка плодів і ягід

ÒÒ Центр бальнеотерапії

ÒÒ науковий парк

ÒÒ переробка зернових
та олійних культур

ÒÒ центр естетичної медицини

ÒÒ центр креативних
індустрій

ÒÒ виробництво продукції
тваринництва

ÒÒ туристичний кластер

ÒÒ виноградарство та виноробство

ÒÒ торговельно-розважальний
центр

ÒÒ молодіжний хаб

ÒÒ виробництво біопакетів, екотари

ÒÒ спортивний клуб

ÒÒ ІТ-кластер

Інвестиційнийпаспорт міста Б
 ердянська

ÒÒ діагностично-лікувальний
центр
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Основними чинниками збільшення капіталовкладень в економіку Бердянська є розвиток туризму,
послуг, торгівлі та попит на нерухомість, який зростає.
Капітальні інвестиції на одну особу, тис. грн,
і динаміка до попереднього року

Капітальні інвестиції, млн грн,
і частка у Запорізькій області

 

 

 

 

ΡκωψϊϠρϖτκ
ψλυκϋόϖ

 

Λοϊξϙχϋϖτ

 

 
 
 

 

 

 



















Частка основних джерел фінансування капітальних інвестицій у загальному обсязі, млн грн



 

τψϒόςωϠξωϊςϞφϋόμόκψϊνκχϠρκϐϠσ

 

 

φϠϋϐομςσλϘξποό

 

 

τψϒόςχκϋουοχχϙχκλύξϠμχςϐόμψπςόυκ

 

 

ξοϊπκμχςσλϘξποό

 

 

ϠχϒϠξποϊουκ

Обсяги виконаних будівельних робіт
та введення в експлуатацію житла (м2)


φυχνϊχ







Капітальні інвестиції
у 2018 році, млн грн
ΧοπςόυψμϠ λύξϠμυϠ



Φκϒςχς  ψλυκξχκχχϙ



φυχνϊχ



φυχνϊχ













ΠςόυψμϠ λύξϠμυϠ



ΐχποχοϊχϠϋωψϊύξς



άϊκχϋωψϊόχϠ ρκϋψλς



Поліпшення соціальної інфраструктури є одним із пріоритетних завдань міської влади Бердянська.
Фінансування видатків на інфраструктуру й енергозбереження відбувається в основному за кошти
міського бюджету, комунальних підприємств і залучених джерел: кошти міжнародної технічної
допомоги, грантів, державного фонду регіонального розвитку.
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БЮДЖЕТ
Офіційні
трансферти

 
Μςξκότς
φυχνϊχ

Цільові фонди

 

 

 

 

 

Неподаткові
надходження

  Доходи від

приватизації

 
ΞψϏψξς
φυχνϊχ

 
 

 




Податкові
надходження



СТАВКИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ НА 2020 РІК
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставка податку за 1 м2
(% від розміру мінімальної заробітної плати)

Класифікація будівель і споруд
Будівлі житлові

0,1

Будівлі нежитлові

0,25

Ставки земельного податку й орендної плати за землю на території міста Бердянськ

Вид цільового призначення земель

Ставка земельного
податку
(% від нормативної
грошової оцінки)

Ставка орендної
плати за землю
(% від нормативної
грошової оцінки)

Землі сільськогосподарського призначення

1,0

12,0

Землі житлової забудови

0,3 — 2,0

0,3 — 4,0

Землі громадської забудови

1,0 — 3,0

1,5 — 12,0

Землі промисловості

1,0

1,5

Землі транспорту

1,0

1,5 — 12,0

Землі енергетики

1,0

1,5 — 12,0

1,0 — 3,0

1,0 — 12,0

Інші

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Група
платників
єдиного
податку

Ставка єдиного податку

1

10 % від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого
законом на 1 січня

2

18 % від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня

3

3 % від доходу — у разі сплати податку на додану вартість

4

5 % від доходу — у разі, якщо податок на додану вартість входить до складу
єдиного податку

Інвестиційнийпаспорт міста Б
 ердянська
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СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Співпраця з Німецьким товариством міжнародного
співробітництва (GIZ) (за підтримки Уряду
Німеччини) у рамках проєктів:

»» «Енергоефективність у громадах ІІ»
»» «Розвиток соціальної інфраструктури

у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО»

»» «Комплексний підхід до вирішення проблем
насильства щодо жінок та дівчат в Україні»

»» «Зміцнення спроможності українських

територіальних громад до прийняття
внутрішньо переміщених осіб в Україні»

У рамках Грантової програми Європейського Союзу
«Підтримка політики регіонального розвитку в
Україні» у 2018 році реалізовано проєкт міжнародної
технічної допомоги Європейського Союзу «Створення
комплексної системи надання допомоги вимушеним
переселенцям із зони АТО та громаді м. Бердянськ»

У рамках реалізації гранту Світового банку «Подолання
наслідків конфлікту та відновлення і розбудова
спроможностей» триває реалізація субпроєкту
«Реабілітація та відновлення — крок у комфортне життя»

Співпраця з Європейським інвестиційним банком.
У рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення
України» відібрано три інфраструктурні проєкти

Співпраця з Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID) у рамках проєктів:

»» «Економічна підтримка Східної України» (триває

добір інфраструктурних субпроєктів для реалізації)

»» «Українська ініціатива з підвищення громадської довіри»
(триває реалізація субпроєкту «Впровадження у
м. Бердянську Єдиного медичного
інформаційного простору»)
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Співпраця з проєктом міжнародної технічної допомоги
«Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС) —
реалізовано проєкти «Відеонагляд на вулицях Бердянська —
запорука безпечного туризму» та «Громадський
бюджет». Розроблено такі стратегічні документи:
»» «Стратегія розвитку Бердянська до 2027 року»
»» «Маркетингова стратегія»
»» «Комунікаційна стратегія»
»» «Інвестиційний паспорт міста»
»» «Гід інвестора»
Співпраця з Урядом Японії в рамках реалізації програми
«Кусаноне» — відібрано для реалізації проєкт «Придбання
сучасного обладнання для організації ендоскопічної допомоги
в приймально-діагностичному відділенні лікарні м. Бердянська»

Співпраця з програмою U-LEAD з Європою: громада
отримала експертну підтримку в рамках проєктів:
«Е-рішення для громад» і «Партнерство між міськими
та сільськими територіальними громадами як важливий
інструмент місцевого економічного розвитку»

Бердянськ є членом європейських ініціатив «Мери
за економічне зростання» (M4EG), «Угода мерів»
та «Угода мерів щодо клімату та енергії»

Співпраця з Північною екологічною фінансовою
корпорацією (НЕФКО): реалізовано грантовий проєкт
із встановлення сонячних колекторів для нагріву гарячої
води у девʼяти дитячих навчальних закладах

Співпраця з Фондом народонаселення ООН: організація
та проведення тренінгів для підприємців (власників мікро-,
малого та середнього бізнесу), метою яких є зміцнення
потенціалу й підвищення підприємницької активності
вимушено переміщених осіб (ВПО) і місцевого населення

Співпраця з Данською радою у справах біженців:
організація та проведення семінарів / тренінгів
для вимушено переміщених осіб (ВПО)

Інвестиційнийпаспорт міста Б
 ердянська
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Виробники Бердянська беруть участь у міжнародному руху товарів і послуг.

Експорт, імпорт товарів і послуг

Розвинена транспортна мережа та статус
економічного центру Північного Приазов’я
спри яють стабільно високій зовнішньоекономічній активності суб’єктів господарювання
міста, що дає змогу утримувати показники обсягу
зовнішньої торгівлі товарами й послугами в
розрахунку на одного мешканця міста на рівні
середнього значення по країні.

ΐφωψϊό

 
φυχ

Οτϋωψϊό

 
φυχ

Розширюється географія експорту та імпорту
товарів і послуг. У 2018 році виробники
Бердянська співпрацювали з контрагентами з
96 країн.

 
φυχ

 
φυχ

 
φυχ



 
φυχ





Структура зовнішньої торгівлі диверсифікована
за групами товарів і за країнами.
Експорт товарів і послуг у 2018 році
  φυχ

ΐχϒϠ

 φυχ

 φυχ

EGY

EST

BLR

KAZ

 φυχ

ΪϠρχψφκχϠόχκϏϠφϠϑχκ
ωϊψξύτϐϠϙ

ΟυοτόϊςϑχϠ
φκϒςχς

RUS

 φυχ
αψϊχϠφοόκυς

 φυχ

ΡοϊχψμϠ
τύυϖόύϊς

Ωυκϋόφκϋς
ωψυϠφοϊχϠ
φκόοϊϠκυς

ΐχϒϠ

ΪοκτόψϊςϙξοϊχϠ
τψόυς φκϒςχς

Ωψϋυύνς

 φυχ

 φυχ

 φυχ

  φυχ

Τκύϑύτ νύφκ

ΩκυςμκφϠχοϊκυϖχϠ
χκώόκϠωϊψξύτός
ϡϡωοϊονψχτς

ΩκυςμκφϠχοϊκυϖχϠ
χκώόκϠωϊψξύτός
ϡϡωοϊονψχτς

 φυχ

 φυχ

 φυχ

 φυχ

Τκύϑύτ νύφκ

Експорт
тис. $

Імпорт товарів і послуг у 2018 році

UZB

LBN

IRQ

ΪοκτόψϊςϙξοϊχϠ
τψόυς φκϒςχς

MDA

AZE

GEO

TUR

2018

20 305

3 827

3 350

2 820

2 240

2 134

1 602

1 587

1 558

1 344

876

827

2017

22 090

7 970

21

11 604

2 857

1 159

966

3 857

813

1 018

1 357

749

Імпорт
тис $

RUS

AZE

ITA

FRA

USA

CHN

DEU

NLD

POL

BLR

IND

LVA

2018

19 888

2 892

2 794

1 592

1 427

1 387

1 070

966

946

881

710

657

2017

18 681

3 127

3 237

2 847

1 645

624

1 211

3 950

2 208

1 002

1 074

1 267
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ТОРГІВЛЯ
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Прямі інвестиції (акціонерний капітал
і боргові інструменти), тис. дол. США

Прямі інвестиції (акціонерний капітал
і боргові інструменти), тис. дол. США
РФ
Кіпр

 

 

Інші

 

 

 

 

 







ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

 

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, тис. грн







Видання «Інвестиційний паспорт міста Бердянська» розроблено та видано за підтримки проекту міжнародної
технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який упроваджує Федерація канадських
муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Зміст документа є виключно
думкою авторів і необов’язково відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади.
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