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Дата створення 

Центр ОТГ  

Кількість рад, що об’єдналися, од  

Кількість населених пунктів, од 

Чисельність населення на 03.01.2019р. 

Загальна площа  громади  

Структура земельного фонду: 

- земель державної та комунальної власності  

- земель приватної власності  

- земель с/г призначення  

- земель лісового фонду  

- земель водного господарства  

- лісові ресурси 

Запланований обсяг доходів сільського 

бюджету на 2019 рік, грн : 

13 вересня 2016 р  

с. Коблеве 
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6875 

26437 га 

 

12484 га 

13835 га 

21581 га 

491 га 

2474 га 

58,6 га 

 

77 692 635,00 

  

Панич Володимир, 

Сільський Голова  

  



Коблівська ОТГ 

Коблеве 
Виноградне 

Морське 

Рибаківка 

Лугове 

Глибоке  

Новофедорівка 

Федорівка 
Українка 

Бессарабка 



 

Новофедорівка-964ч 
Відстань – 15км  
 

Федорівка -123ч 
 

Відстань -12км 

 

 

Українка  - 687ч 
Відстань -16 км 
 

Бессарабка -105ч 
Відстань – 12 км 

 

Рибаківка -1685ч 
Відстань – 36км 
 

Глибоке – 2ч  

Відстань – 11км 
 

Лугове – 370ч 

Відстань -14км 

Коблеве -2260ч 

Виноградне- 510 ч 

Відстань – 5 км 
 

Морське -144 ч 

Відстань – 11км 
 КОБЛЕВЕ 

Станом на 01.01. 2018 року 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ – 6850ч 

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА – 264,372 кв.км 





ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
ГРОМАДИ 



Унікальне поєднання природних 
лікувальних ресурсів і цінностей 

природних територій Коблівської ОТГ 

 



На околиці c.Коблеве знайдені скарб ливарних форм і  

бронзових знарядь праці доби пізньої бронзи,  на березі 

Тилігульського лиману - мармурові плити V-IV ст. до н. е., 

унікальну знахідку-скульптуру слона на березі моря.   

Досліджено поселення і могильник перших століть н. ери. 

 



Розвинута інфраструктура туризму 

60,00 

16,47 

20,00 

2,35 1,18 

Виробничі та ін. 
об´єднання, 
товариства 

Відомства 

Приватні 
підприємства (ЧП) 

Комунальні 
підприємства 

Державні 
підприємства 

8,82 1,47 

11,76 

45,59 

32,35 

Курортний готель Готель 

Пансіонат Комфорт 

Економ 
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ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

ГРОМАДИ 



На території ОТГ знаходяться: 

 

- фермерські господарства, 

- магазини, 

- аптеки,  

- відділення Укрпошти; 

- Нова пошта, 

- Ощадбанк та Приватбанк, 

- стадіони в Українці, Рибаківці, 

 Федорівці, 

- автозаправні станції, 

 



- готелі, 

- оздоровчі заклади, 

- нічні клуби, 

- заклади харчування, 

- базари, 

- ОСББ, 

- водогони, що забезпечують 

мешканців сіл з артезіанських 

свердловин,  

- села телефонізовано,  

- газифіковано Коблеве, 

Виноградне, Морське,  

Новофедорівку, Федорівку, 

    Рибаківку, Лугове. 
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70 – ті роки XX століття - в околицях Коблеве почалося промислове 

виробництво вин. Село є центральною садибою ВАТ «Коблево».  

«Коблево» - це найбільший в Україні завод з випуску вина. 
Виноробна галузь почала тут розвиватися після створення під 
Одесою НДІ ім. Таїрова. І вже в 1982 році «Коблево» було 
удостоєно честі стати одним з найпотужніших підприємств з 
виробництва вина в регіоні. У 1998 році на підприємстві була 
проведена реконструкція, старе обладнання було замінено на 
нове. Тепер на заводі для розливу вин стала використовуватися 
технологія італійського виробника Bertolaso. У наші дні на базі 
заводу «Коблево» зосереджені всі ланки ланцюга виробництва 
вина, починаючи від вирощування винограду і до заводів 
первинного і вторинного виноробства. 



- принцип пріоритету соціальних питань. Реалізація стратегічних завдань громади у 

руслі пріоритетності соціальних питань спрямована на поліпшення умов праці і 

побуту, розвиток фізкультури і спорту, дає зниження захворюваності і тим самим 

робить відчутний вплив на підвищення економічних показників громади.  

- принцип самодостатності громади як можливість самостійно задовольняти свої 

матеріальні потреби з власних джерел. 

- принцип комфортності для жителів громади, діяльність якої оцінюється за такими 

критеріями як соціально-економічна ситуація, легкість реалізації свого трудового 

потенціалу, безпека, рівень освіти та охорони здоров’я, розвиненість інфраструктури. 

- принцип інноваційності, продуманого введення змін в усі сфери життєдіяльності 

громади з використанням інтелектуального потенціалу керівництва і мешканців 

громади, імплементації менеджмент-орієнтованого управління, сталого розвитку, 

стратегічного та проектного управління, інноваційних форм співробітництва з 

іншими територіальними громадами. 

- принцип ефективного управління та результативності роботи з надання якісних 

послуг населенню в партнерстві з всіма зацікавленими сторонами; 

- принцип партнерства з суб'єктами господарської діяльності та громадськими 

організаціями. 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ 
КОБЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 



- Мета даного Плану полягає у визначенні перспективних напрямків, 
стратегічних та оперативних цілей (заходів, проектів), розробці «дорожньої 
карти» системного розвитку Коблівської ОТГ із затвердженими громадою 
проектами, які будуть маркерами розвитку території Громади та які 
відповідно сприятимуть економічному зростанню, підвищенню її 
конкурентоспроможності, якості життя громадян та реалізації інтересів всіх 
сіл, що входять до складу Громади.  

- План спрямований на стимулювання інвестицій у визначені пріоритетні 
напрямки і відповідні проектні пропозиції, в нові та існуючі підприємства з 
високим потенціалом зростання, а також передбачає формування 
сприятливого бізнес-середовища і створення умов для інвестування на 
тривалий період.  

- План формує рамки  перспективного соціально-економічного розвитку 
Коблівської ОТГ на період до 2021 року, спрямовуючи зусилля щодо 
перетворення Громади на територію сталого економічного зростання на 
основі розвитку туристично-рекреаційного комплексу й курорту місцевого 
значення «КОБЛЕВО», важливого продовольчого центру Березанського 
району Миколаївської області з екологічним, високоефективним сільським 
господарством, інноваційної промисловості, комфортного та безпечного 
краю, де є всі умови для всебічного розвитку людини.  

ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 
КОБЛІВСЬКОЇ ОТГ на 2019-2021 роки 



План містить комплекс оперативних цілей, заходів та проектів, спрямованих 

на реалізацію перспективних та стратегічних завдань соціально-економічного розвитку 

Громади, з урахуванням положень Стратегії розвитку Миколаївської області на період 

до 2020 року та технічних завдань Плану заходів даної стратегії, планів соціально-

економічного розвитку Миколаївської області та Березанського району. 

Загальна кількість проектів Плану перспективного розвитку Коблівської 

громади - 65 шт., на загальну суму 1 469 574,17  тис. грн.. 

Соціально-економічний розвиток розглядається в перспективному плані як 

процес стратегічного партнерства, який сприяє зростанню продуктивності економіки 

Громади, виробництві найбільшої кількості благ і створення максимальної кількості 

робочих місць за рахунок реалізації місцевих переваг, визначених Громадою.  

Процес перспективного планування розвитку Громади здійснювався 

Установою «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ», спільно з виконавчим 

комітетом Коблівської сільської ради Коблівської ОТГ, спеціалістами відділів 

Коблівської сільської ради та комунальних установ, представниками громади й іншими 

зацікавленими сторонами.  

ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 
КОБЛІВСЬКОЇ ОТГ на 2019-2021 роки 



Програма 1: СТІЙКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА 
ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ 

ЕКОНОМІКИ  

Напрям 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального 

сектору економіки  

 

Назва програми регіонального розвитку:  

1.1.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в межах Миколаївської 

області . 

 

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідають проекти: 

1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу, 2 проекти. 

1.1.2. Модернізація промислових виробництв на новій технологічній базі , 1 

проект. 

1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток 

альтернативної енергетики , 9 проектів. 

 

Загальна кількість проектів Програми №1 - 12 шт. 
 



Програма 2:  ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, якому 

відповідають проекти: 

2.1.1 Формування екологічного світосприйняття у населення , 1 проект. 

2.1.2. Поліпшення стану рекреаційних та курортних зон очищення територій природних 

рекреаційних зон та територій навколо населеного пункту , 1 проект. 

2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища, 1 проект. 

2.1.5 Забезпечення захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь від 

підтоплення та зсувів, 2 проекти. 

2.2.4 Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними органами, 1 

проект. 

2.3.3 Розвиток системи первинної медицини, 1 проект. 

2.3.6. Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського  спорту, 2 проекти. 

2.3.7. Включення людей з особливими потребами в активне життя,1 проект. 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою, 6 проектів. 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житловокомунального господарства і закладів 

соціальної сфери, 10 проектів. 

2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів, 1 проект 

 

 

Загальна кількість проектів Програми №2 - 27 шт. 
 



Програма 3:  ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ 

Напрям 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних 

громад  

 

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідають проекти: 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст, 17 проектів. 

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових 

технологічних  можливостей  для ведення містобудівного кадастру , 9 проектів. 
 

 

 

Загальна кількість проектів Програми №3 - 26 шт. 
 



с.КОБЛЕВЕ 

1 
Створення курорту місцевого значення «КОБЛЕВО» на території Коблівської сільської об’єднаної територіальної 

громади Березанського району Миколаївської області  
16 881,56 

2 Нове будівництво Південно-Бузького групового водопроводу Березанського району, Миколаївської області 745 446, 47 

3 
Нове будівництво світлофорного об’єкту на пішохідних переходах на перехресті вул.Одеська та вул.Степова в 

с.Коблеве, Березанського району, Миколаївської області 
995,24 

4 
Нове будівництво комплексу берегоукріплюючих споруд для благоустрою узбережжя в с.Коблеве, Березанського 

району, Миколаївської області 
194 314,14 

5 
Заходи з термомодернізації (утеплення зовнішніх стін) Комунальному Закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) «Сонечко»» с. Коблеве, вулиця Степова, 6, Березанського району Миколаївської області 
488,68 

6 
Нове будівництво будинку культури в  

с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області 
300,00 

7 Нове встановлення ТП та ліній електропередач в с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області 4000,00 

8 

Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) та термомодернізації будівлі Комунального Закладу «Коблівський 

заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області» 

по вул. Шкільна, 7 в с.Коблеве, Березанського району, Миколаївської області 

814,00 

9 Нове будівництво пішохідних та вело- доріжок в с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області 250,00 

10 
Розміщення пасажирських причалів на узбережжі моря в зонах відпочинку с.Коблеве, с.Рибаківка, Лугове та с.Морське 

Березанського району, Миколаївської області 
20400,00 

11 Будівництво стадіону в с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області 3000,00 

12 Реконструкція мережі водовідведення в с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області 6300,00 

13 Нове будівництво стели «Зона відпочинку «КОБЛЕВО»» в с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області 300,00 

14 Створення ЦНАП в Коблівській ОТГ, Березанського району, Миколаївської області 200,00 

15 Ремонт автодоріг в с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області 5000,00 

16 
Розвиток альтернативної енергетики з відновлюваних джерел енергії в с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської 

області 
1300,00 

17 
Розроблення проектів улаштування нових кладовищ, розширення і реконструкції діючих в межах Коблівської ОТГ 

Березанського району, Миколаївської області 
300,00 

18 Створення Центру Безпеки в с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області 12000,00 



с. ВИНОГРАДНЕ 

1 
Виготовлення генерального плану з розширенням меж та зонуванням 

території с.Виноградне, Березанського району Миколаївської області  
111,14 

2 
Нове будівництво автодороги до с.Українка,  Березанського району 

Миколаївської області 
20300,00 

3 
Розвиток альтернативної енергетики з відновлюваних джерел енергії в 

с. Виноградне, Березанського району, Миколаївської області 
30500,00 

4 
Нове будівництво об’їздної дороги на винзавод ВАТ «КОБЛЕВО» 

с.Виноградне, Березанського району Миколаївської області 
10600,00 

5 
Розміщення фельдшерсько-акушерського пункту в с.Виноградне, 

Березанського району Миколаївської області 
5600,00 

6 
Ремонт автодоріг в с. Виноградне, Березанського району, 

Миколаївської області 
4150,00 

7 

Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) та 

термомодернізації (утеплення зовнішніх стін) в Комунальному Закладі 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Золотий півник»» с. 

Виноградне, Березанського району Миколаївської області  

388,50 



с. МОРСЬКЕ 

1 
Виготовлення генерального плану з розширенням меж та зонуванням 

території с.Морське, Березанського району Миколаївської області 
151,79 

2 
Створення яхтенно-туристичного комплексу в с.Морське, Березанського 

району Миколаївської області 
1000,00 

3 
Ремонт автодоріг в с. Морське, Березанського району, Миколаївської 

області 
4150,00 

4 
Розвиток альтернативної енергетики з відновлюваних джерел енергії в 

с. Морське, Березанського району, Миколаївської області 
400,00 



РИБАКІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 
(с.Рибаківка) 

1 
Капітальний ремонт скатної покрівлі Рибаківського закладу ЗСО I-III ступенів по вул.. Поштова 7, в 

с.Рибаківка, Березанського району, Миколаївської області. 
4141,26 

2 
Нове будівництво поля для гри в мініфутбол з додатковими облаштуваннями в с.Рибаківка по вул. 

Поштовій Коблівської ОТГ Березанського району, Миколаївської області. 
2777,46 

3 
Будівництво  колективної установки доочищення води для питних потреб с.Рибаківка по вул.. 

Очаківській, 65-Б Березанського району Миколаївської області 
500,00 

4 

Заходи з термомодернізації (утеплення зовнішніх стін) адмінбудівлі та в Комунальному Закладі 

«Дошкільний навчальний заклад «Перлина» с.Рибаківка, вул.Спортивна1–А Березанського району 

Миколаївської області 

3100,00 

5 
Нове будівництво доріг по вулицях: Шкільна, Рибацька, Чорноморська в с.Рибаківка, Березанського 

району Миколаївської області 
4300,00 

6 
Капітальний ремонт асфальтового покриття по вулицях: Прикордонна, Приморська, Зоряна, Широка, 

Молодіжна, Будівельників, пров. Південний в с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської області  
2200,00 

7 
Встановлення стели з назвою «с.Рибаківка» при в’їзді в с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської 

області 
300,00 

8 
Виготовлення ПКД «Встановлення водоохранної зони  та прибрежної захисної смуги навколо 

оз.Солонець-Тузли та віднесення її до охоронної зони національного парку «Білобережжя Святослава» 
100,00 

9 
Обладнання автостоянки на прилеглій до оз.Тузли території в с.Рибаківка, Березанського району 

Миколаївської області 
750,00 

10 
Розвиток альтернативної енергетики з відновлюваних джерел енергії в с. Рибаківка, Березанського 

району, Миколаївської області 
760,00 

11 
Виготовлення генерального плану з розширенням меж та зонуванням території с.Рибаківка, 

Березанського району Миколаївської області 
758,04 

12 
Нове будівництво комплексу берегоукріплюючих споруд для благоустрою узбережжя в с.Рибаківка, 

Березанського району, Миколаївської області 
120000,00 



ЛУГІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ  
(с.Лугове, с.Глибоке) 

1 
Виготовлення генерального плану з розширенням меж та зонуванням території 

с.Лугове Березанського району Миколаївської області 
143,83 

2 
Виготовлення генерального плану з розширенням меж та зонуванням території 

с.Глибоке Березанського району Миколаївської області 
9,37 

3 
Нове будівництво автодороги до с.Коблеве, с.Рибаківка та с.Глибоке Березанського 

району Миколаївської області 
46000,00 

4 
Реконструкція двох свердловин водозабезпечення в с.Лугове, Березанського району 

Миколаївської області 
1100,00 

5 
Реконструкція будівлі гуртожитку в с.Лугове, Березанського району Миколаївської 

області 
6300,00 

6 
Розвиток альтернативної енергетики з відновлюваних джерел енергії в с.Лугове та 

с.Глибоке Березанського району, Миколаївської області 
560,00  

7 
Капітальний ремонт асфальтового покриття в с.Лугове та с.Глибоке Березанського 

району, Миколаївської області 
2200,00 

8 
Реконструкція водопровідної мережі в  с.Лугове та с.Глибоке Березанського району, 

Миколаївської області 
1100,00 



УКРАЇНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 
(с.Українка, с.Бесарабка) 

1 
Капітальний ремонт мереж водогону в с.Українка, Березанського району, 

Миколаївської області. 
10 577,92 

2 
Нове будівництво мереж газопостачання в с.Українка, Березанського району, 

Миколаївської області. 
17 361,93 

3 
Виготовлення генерального плану з розширенням меж та зонуванням території с. 

Українка Березанського району, Миколаївської області. 
160,44  

4 
Виготовлення генерального плану з розширенням меж та зонуванням території 

с.Бесарабка Березанського району, Миколаївської області. 
60,79 

5 
Розвиток зеленої альтернативної енергетики біля сіл Українка та Бесарабка 

Березанського району, Миколаївської області. 
41000,00 

6 
Капітальний ремонт автодороги с.Українка- М14, через с.Бесарабка Березанського 

району Миколаївської області 
40300,00 

7 

Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) та термомодернізації 

(утеплення зовнішніх стін) в Комунальному Закладі «Дошкільний навчальний 

заклад  «Васильок» с. Українка, Березанського району Миколаївської області 

2100,00 

8 

Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) та термомодернізації будівлі 

Комунального Закладу «Український заклад загальної середньої освіти I-III 

ступенів» в  с.Українка, Березанського району Миколаївської області 

4200,00 

9 
Капітальний ремонт асфальтового покриття сіл Українка та Бесарабка 

Березанського району, Миколаївської області 
3200,00 



НОВОФЕДОРІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 
(с. Новофедорівка, с. Федорівка,) 

1 
Виготовлення генерального плану з розширенням меж с. Новофедорівка 

Березанського району, Миколаївської області. 
309,23 

2 
Виготовлення генерального плану з розширенням меж та зонуванням території 

с.Федорівка Березанського району, Миколаївської області. 
62,38 

3 

Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) та термомодернізації будівлі 

Комунального Закладу «Новофедорівський заклад загальної середньої освіти I-III 

ступенів» в  с. Новофедорівка, Березанського району Миколаївської області 

3300,00 

4 

Заходи з термомодернізації (утеплення зовнішніх стін) Комунальному Закладі 

«Дошкільний навчальний заклад «Сонечко»» с.Новофедорівка Березанського 

району Миколаївської області 

1600,00 

5 

Розміщення індустріального парку/будівництво заводу з виробництва керамічних 

виробів(цегли, черепиці)/ 

будівництво заводу з виробництва бетону в с. Новофедорівка Березанського району 

Миколаївської області 

51000,00 

6 Ремонт автодоріг в с. Новофедорівка Березанського району Миколаївської області 3300,00 

7 
Нове будівництво водопровідної мережі в  с.Новофедорівка Березанського району 

Миколаївської області 
4300,00 



Основні стратегічні проекти 
розвитку Коблівської ОТГ 

27 

 

• Створення курорту місцевого 

значення «КОБЛЕВО» на території 

Коблівської сільської об’єднаної 

територіальної громади Березанського 

району Миколаївської області. 

 

• Нове будівництво Південно-Бузького 

групового водопроводу 

Березанського району, Миколаївської 

області. 

 

• Проект будівництва комплексу 

берегоукріплюючих споруд для 

благоустрою узбережжя с.Коблеве, 

Березанського р-ну, Миколаївської 

області».  

 

 
 



УСТАНОВА «АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО 

РОЗВИТКУ КОБЛІВСЬКОЇ ОТГ» 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА 

                  

  ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

Контакти: 
Адреса: 57453, Україна, Миколаївська область, с.Коблеве, вул.Одеська,4  
Тел.:  +38 067 9220245, +38 093 6467789, +38 050 7682201. 
E-mail: Ldakutc@gmail.com 
www.kamr.org.ua  
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