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КОРОТКО ПРО РЕГІОН

Площа - 31,9 тис. км2

Відстань від м. Чернігів: 
до м.Київ – 144 км 

до міжнародного аеропорту 
«Бориспіль» - 150 км

Протяжність кордонів:

з Російською Федерацією – 199 км

з Республікою Білорусь - 227 км 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ



Річковий туристичний

маршрут

Автодороги державного 

значення

1186,5 км

Залізнична дорога

893 км

Міждержавні автобусні 

маршрути

Автодороги 

міждержавного 

значення

311,1 км

Москва 

733 км

Брянськ - 350 км

Мінськ - 404 км

Гомель - 102 км

С.- Петербург -1060 км

Київ – 150 км

Одеса – 626 км

Львів - 700 км Харків - 488 км

КОРОТКО ПРО РЕГІОН



Адміністративно-територіальні одиниці:

22 райони і 4 міста обласного підпорядкування –

Чернігів, Ніжин, Прилуки, Новгород-Сіверський

16 об’єднаних територіальних громад

Населення: 1,039 млн чол.

Площа: 31,9 тис. км2

КОРОТКО ПРО РЕГІОН

http://www.chernihiv-oblast.gov.ua

http://cg.gov.ua
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Одне з найбільших

в Україні родовищ

бішофіту

Природні ресурси

Чернігів

КОРОТКО ПРО РЕГІОН

50,9 % - паливно-енергетичні

38,3 % - сировина  для виробництва 

будівельних матеріалів

9,82 % - прісні і мінеральні води

0,9 % - нерудні корисні копалини 

для металургії та бішофіт

За показником лісистості (20,7%) область

знаходиться на 9 місці серед регіонів 

України

На території області протікає

1 570 річок загальною довжиною 8 369 км

Розвідано понад 300 родовищ з 16 видів 

різних корисних копалин



Структура валової доданої 

вартості (ВДВ), %

КОРОТКО ПРО РЕГІОН

 

23,1

24,8

1,610,7

39,8

Промисловість

Сільське господарство

Будівництво

Торгівля

Послуги



Промисловість

Річний обсяг реалізації продукції - 22,7 млрд грн

Питома вага в загальнодержавному обсязі - 1,3 %

% до загального 

обсягу реалізації

Ми провідні в Україні

виробники пожежних машин та 

еластомерних ниток 

КОРОТКО ПРО РЕГІОН

 

72,9

18,9

7,1
1,1

Переробна промисловість

Постачання 
електроенергії, газу, пара, 
кондиційного повітря

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів

Водопостачання, 
каналізація, поводження 
з відходами



Переробна промисловість
(питома вага в загальному обсязі промисловості, %)

Детальніше:

http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/company

Харчові продукти, 

напої і тютюнові 

вироби – 45,8%

Інше – 38,1%

Вироби з дерева, 

папір і поліграфічна 

діяльність – 7,8%

Машинобудування – 7,1%

Текстиль, 

вироби з нього 

та інших матеріалів – 3,9%

Вироби із 

пластмаси 

і гуми, 

будматеріали 

2,7%

Хімічні речовини 

і продукція – 1,2%

Готові металеві 

вироби – 1,4%

КОРОТКО ПРО РЕГІОН



Сільське господарство

Вклад області у виробництво 

в Україні:

зернових культур – 5,7 % 

цукрового буряку – 2,1 % 

картоплі – 5,5 % 

овочів – 2,0 % 

м’яса – 1,7 %

молока – 5,3 % 

яєць – 2,0 %

Земельний фонд області 

становить 3190,3 тис. га

КОРОТКО ПРО РЕГІОН

Сільгоспугіддя – 64,8% Ліси – 23,2%

Структура 

сільськогосподарських угідь

пасовища

13,7%

сіно; 
14,8%

поклади; 
1,7% багаторіч

ні

насадженн

я

1,2%

рілля; 
68,6%



Прямі іноземні інвестиції в розрізі країн

НАШІ ПАРТНЕРИ В СВІТІ

45,8%

15,8%

63,8%

Великобританія

Туреччина

1,0%

Польща
3,5%

Кіпр

1,1%

$240,9 млн

Нідерланди 5,8%



23,0% - зернові культури

15,2% - вироби з паперу та картону

6,3% - текстильні матеріали, вироби

9,5% - деревина та вироби з неї

3,5% - молочні вироби

8,3% - насіння і плоди олійних рослин

13,7% - готові харчові продукти

6,3% - взуття

НАШІ ПАРТНЕРИ В СВІТІ

Структура експорту

Основні експортери

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Більше 125 країн світу

Країни ЄС

$ 124,6 млн.

(29,2%)



ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Безліч історичних 

пам'ятників, з яких 6 -

домонгольського періоду.

3 Національні заповідники.

656 об’єктів природно-

заповідного фонду.

Широкий спектр 

туристичних послуг.

Річка Десна, яка перетинає 

весь регіон, одна з 

найчистіших річок Європи.

Мережа готелів.

3 ВНЗ, які готують 

спеціалістів туристичного 

профілю.

Детальніше:

http://www.cult.gov.ua/
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КОНТАКТИ

Щиро запрошуємо 

до успішної співпраці!

Чернігівська обласна

державна адміністрація

http://cg.gov.ua

http://www.chernihiv-oblast.gov.ua

вул. Шевченко, 7, м. Чернігів, Україна, 14000, 

тел/факс (+380462) 675071

e-mail: post@regadm.gov.ua

http://cg.gov.ua/
http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/
http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/
http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/
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