
 Валерій Куліч,  

голова Чернігівської обласної  

державної адміністрації 

START YOUR BUSINESS WITH CHERNIHIV REGION  

  
ЧЕРНІГІВЩИНА – 

інвестиційний потенціал та 

перспективи розвитку 

 



КОРОТКО ПРО РЕГІОН  

Населення  

1,027 млн.осіб 

Площа 

31,9 тис.км2 

Валовий регіональний продукт 

43,4 млрд. грн. 



РЕЙТИНГИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

за зростанням 

експорту  

2 
місце 

Чернігівська область: результати  
2017 року 

за обсягом виробництва 

продукції c/г у розрахунку на 

одну особу сільського 

населення 

за темпом приросту прямих 

іноземних інвестицій 

1 
місце 

1 
місце 

за показниками об’єднання 

територіальних громад (ОТГ) 

3 
місце 



Чернігів 

Ніжин 

Прилуки 

Новгород-Сіверський 

покриває 51,5% 
території області, де 

проживає 34,8% 

населення (без 

врахування населення 

міст обласного значення - 

60%) 

297 місцевих рад 

(52,2%) прийняли  

рішення  про добровільне 

об’єднання 

37 ОТГ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

Доходний ресурс бюджетів 

16 ОТГ, які мали прямі 

міжбюджетні відносини у  

2017 році склав 1023,7 млн грн 

5 

2015 рік  

16 

2016 рік  

37 

2017 рік  

у 3,1 р.б. 



ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

7,3 млрд грн  
капітальних інвестицій  

+34,8% 
у 2017 р.  

Галузі-лідери із залучення  

капітальних інвестицій 

48,1% 

Сільське 

господарство 

Інвестори обрали  

23,5% м.Чернігів 

м.Прилуки 10,1% 

Бобровицький р-н 9,3% 

8,0% Бахмацький р-н 

Варвинський р-н 6,3% 

Корюківський р-н 5,1% 

22,5% 

Промисловість 

10,9% 

Державне управління і 

оборона 

8,1% 

Будівництво 



ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

+$342,6 млн  
у 2016-2017 р.р. 

$430,0 млн  
надійшло іноземних інвестицій 

39 основних  

країн-інвесторів  

Великобританія  

1,5% 4,6%  86,5% 

Польща  Кіпр   

156 підприємств з  

іноземними інвестиціями 

Галузі-лідери із залучення  

іноземних інвестицій ТОП-3 країни-інвестори 

Адміністративні послуги  

Нерухомість 

Промисловість 93,3% 

Сільське господарство 2,8% 

1,1% 

0,8% 



ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 

25+ інвестиційних проектів реалізовано у 2017 році  

«Reikartz Чернігів» -   

готель 4*  

європейського рівня 

ТОВ «Рижський хліб» - 

сучасний хлібзавод з 

виробництва хліба за 

латвійською рецептурою 

ТОВ «ПЕТ Технолоджис  

Україна» -  цілісний  

комплекс з виробництва  

обладнання для видуву  

ПЕТ тари, видувних форм 

ПАТ «Слов’янські шпалери - 

КФТП» - дільниця з переробки 

деревини (паливні пелети та 

брикети, клеєний щит, тріска 

паливна, пиломатеріали) 

ТОВ «ТАН» - ІІІ черга цеху  

з виробництва апаратів для  

дистиляції, фільтрації і очищення  



ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 

Відкриття нових підприємств у 2018 році  

ФГ «Булах Василь Миколайович» -  

цех з виробництва ковбасних виробів 

у м. Бахмач 

ТОВ «Добродія Фудз» -  

завод з виробництва зернових пластівців у  

смт. Михайло-Коцюбинське Чернігівського 

району 

ПАТ «Линовицький цукрокомбінат 

«Красний»  - комплекс з переробки 

органічних відходів (бурякового жому) 

в біогаз для виробництва електричної 

та теплової енергії в смт. Линовиця 

Прилуцького р-ну 



ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

1 

Зернові  

культури 

2 

Готові 

 харчові  

продукти 

Насіння та  

плоди олійних  

рослин 

Папір та 

 картон 

Деревина Взуття 
Машини, 

обладнання Молоко та 

молочні 

продукти 

Текстильні 

матеріали та 

вироби 3 
4 

5 

Товари найбільшого попиту 

130+ країн-партнерів 

+ 44,4% 

+$180,2 млн сальдо    

Основні партнери 

$625,1 млн експорт 

35,9% 27,1% 

26,5% 8,8% 

ЄС СНД 

Азія Африка 

+22,5% +41,9% 

у 1,8 р.б. +25,1% 



АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС 

Зібрано 

3+ млрд грн   

вкладено капітальних інвестицій в АПК 

4+ млн тон   

рекордний врожай  

зернових культур 
 

пшениця кукурудза 

70% 22% 

1,5+ млн тон   
експортовано  

зернових культур 
 

1,5 млн тон   

картоплі 
 

0,5 млн тон   

насіння соняшнику 
 

Введено в експлуатацію 6 сушарок 

та 5 тваринницьких об'єктів  

4 місце по поголів’ю ВРХ 

6 місце за динамікою виробництва с/г продукції  

у 2017 році 



Створення комфортного   

бізнес-середовища  

Стимулювання 

інвестицій в регіон 

Розвиток 

міжнародної 

співпраці, 

залучення МТД 

Ми  

забезпечуємо 

Промоцію та просування продукції 

регіональних виробників на 

міжнародні ринки 

Всебічну підтримку  

малого та середнього 

бізнесу 

Інформаційну підтримку 

та супровід інвесторів   

КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВЕДЕННЯ  
БІЗНЕСУ 



Започатковано 

діяльність  Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області 

Розширено коло 

міжнародних 

партнерів 

Науковий парк  

«Центр оборонних  

технологій» 

Проекти в роботі 

Індустріальний  

парк 

Polish aid 

ПІДТРИМКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 



УСПІШНІ  ІСТОРІЇ 

http://www.suninbev.com.ua/
http://shoppingcitysuceava.ro/project/fornetti/


ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ 

Сільське  

господарство  

IT та машино- 

будування  

Харчова та 

переробна 

промисловість   

Альтернативна  

енергетика  

Туризм, туристична 

інфраструктура 

Транспортно- 

логістична  

інфраструктура  

Ефективне 

використання 

природних 

ресурсів 



Щиро запрошую  

до успішної співпраці! 

Чернігівська обласна державна  

адміністрація 

htpp://сg.gov.ua 

htpp://chernihiv-oblast.gov.ua 

 

вул. Шевченко, 7, м. Чернігів,  

Україна, 14000,  

тел/факс (+380462) 67 50 24/67 50 70 

e-mail: post@regadm.gov.ua 

START YOUR BUSINESS WITH CHERNIHIV REGION  

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

