
Довідка 

щодо інвестиційної діяльності за січень-червень 2020 року  

За підсумками січня-червня 2020 року підприємства та організації області 

за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 2,31 млрд грн капітальних 

інвестицій, що в порівняних цінах на 35,4% менше від обсягу капітальних 

інвестицій за відповідний період 2019 р. (по Україні зменшення на 34,9%). 

Питома вага освоєних капітальних інвестицій у загальному обсязі по Україні 

складає 1,4%  (16 місце серед регіонів України, випереджаючи  Житомирську, 

Закарпатську, Івано-Франківську, Луганську, Рівненську, Сумську, 

Тернопільську, Херсонську та Чернівецьку області). 

У розрахунку на одну особу у січні-червні 2020 року освоєно 2334,6 грн, 

область посіла 15 місце серед регіонів України.  

 

Обсяг капітальних інвестицій, млн грн 

 

 

 У структурі активів найбільше освоєно капітальних інвестицій у   

матеріальні активи  - 2286,9 млн грн. проти 3118,7 за перше півріччя 2019 року. 

 

 

 



У галузевому розрізі найбільше інвестицій освоєно у сільському, 

лісовому та рибному господарстві – 1214,3 млн грн (52,5% від загального 

обсягу) та промисловості –386,8 млн грн (16,7%) (переважна більшість у цій 

сфері припадала на підприємства переробної промисловості – 279,0 млн грн 

(12,1%)), у будівництві – 252,4 млн грн (10,9%), у державному управлінні й 

обороні; обов’язковому соціальному страхуванні – 197,2 млн грн (8,5%), в 

оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті  автотранспортних  засобів  і  

мотоциклів  –  76,0 млн грн (3,3%), в операції з нерухомим майном – 61,7 млн 

грн (2,7%), в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги – 49,4 млн грн 

(2,1%), у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській 

діяльності – 33,6 млн грн (1,5%).    

 

 
 

Визначальну роль у структурі джерел інвестування відіграють власні 

кошти підприємств та організацій, що формують 82,1% обсягу капітальних 

інвестицій (1896,3 млн грн).  

Загалом із всієї суми капітальних інвестицій за січень-червень 2020 року за 

рахунок коштів місцевих бюджетів освоєно 227,6 млн грн., коштів населення на 

будівництво житла – 95,6 млн грн., кредитів банків та інших позик – 54,9 млн 

грн., коштів державного бюджету – 32,4 млн грн., інших джерел фінансування – 

4,4 млн грн. 

 



          З метою актуалізації та налагодження ефективної роботи щодо залучення 

інвестицій, забезпечення сталого економічного зростання і соціального розвитку 

регіону шляхом створення умов для підвищення конкурентоспроможності діє 

Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-

ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – 

конкурентоспроможний регіон». 

В рамках виконання заходів Програми та з метою поліпшення 

інвестиційного клімату, підвищення рівня поінформованості потенційних 

інвесторів про можливості залучення інвестицій в економіку регіону, у т.ч. 

іноземних, проводилась робота з формування іміджу області як привабливого 

партнера для бізнесу на внутрішньому та міжнародному рівнях. 

Наповнюється двомовна Інтерактивна інвестиційна карта 

Чернігівської області, на якій розміщені потенційні об’єкти для інвестування: 

вільні земельні ділянки, незадіяні приміщення, об’єкти незавершеного 

будівництва, інвестиційні пропозиції, родовища корисних копалин. Карта є 

джерелом корисної інформації для потенційного інвестора щодо наявних в 

регіоні об’єктів для інвестування (вільні земельні ділянки, незадіяні 

приміщення, об’єкти незавершеного будівництва, родовища корисних копалин  

та інвестиційні пропозиції). Крім того, запланована розробка її презентації та 

популяризація за допомогою різноманітних інформаційних каналів. 

Для активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, 

розвитку сучасної виробничої інфраструктури триває робота по створенню 

індустріального парку «Менський». 

Департаментом розвитку економіки та сільського господарства спільно з 

Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області проведено конкурс 

інвестиційних пропозицій земельних ділянок «Золота Ділянка 2020», 

ініційований Польською Агенцією Інвестицій і Торгівлі в рамках проєкту 

Польської Допомоги задля Розвитку «Підвищення конкурентоспроможності 

українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного 

співробітництва». Для стимулювання громад до участі у конкурсі,  підготовки 

необхідних документів та заповнення заявки на участь у конкурсі проводились 

вебінари та надавались консультації представникам громад. 

Конкурс проходив у 2 етапи. Всього було подано 20 заявок. Попередньо 

експертами було обрано 3 кращих інвестиційних ділянки Чернігівської області, 

які пройшли до фінального етапу конкурсу: Корюківська міська рада, Менська 

міська рада, Кіптівська сільська рада. 

27 липня відбувся ІІ етап конкурсу - презентація ділянок перед членами 

Конкурсної комісії та безпосередній виїзд на локації.  

Переможцем визначено Корюківську міську раду, на них чекає поїздка до 

Польщі в рамках навчального візиту. 

У червні 2020 року область була визначена однією з трьох областей 

України, що можуть брати участь в конкурсному відборі програми USAID 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).  

Надавалась консультаційна підтримка громадам області щодо заповнення 

аплікаційних форм та подання відповідних заявок для участі в І етапі відбору 

програми DOBRE. Від області  32 громади подали  заявки для участі в 

конкурсі.  

https://www.facebook.com/koryukivka.misto/?__cft__%5b0%5d=AZU9Rl1_bfHej0H6vL7Ex1wIfm4uWaTJAnv7qX4ediedRzaqkXrWfJ6Axedk-iaH_uSVBghsWwvsCMbD-r90IFMKo0xpQMpFTn9WzmNRWKv2p1bvZQ2yN_eqLcj_rc6ti5e8zCaEejEMd7zGxhvdCzKV7alEBfOCxjM2A_MXa5a_XQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/koryukivka.misto/?__cft__%5b0%5d=AZU9Rl1_bfHej0H6vL7Ex1wIfm4uWaTJAnv7qX4ediedRzaqkXrWfJ6Axedk-iaH_uSVBghsWwvsCMbD-r90IFMKo0xpQMpFTn9WzmNRWKv2p1bvZQ2yN_eqLcj_rc6ti5e8zCaEejEMd7zGxhvdCzKV7alEBfOCxjM2A_MXa5a_XQ&__tn__=kK-R


Проводяться  зустрічі з інвесторами для вивчення проблемних питань їх 

діяльності, навчальні заходи для підприємців, здійснюється постійний 

моніторинг інвестиційних проектів, за найважливішими з них встановлено 

адміністративний супровід. 

Інформація щодо інвестиційних можливостей області постійно 

розміщується та оновлюється на сайтах облдержадміністрації (www.cg.gov.ua) і 

Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації 

(economy.cg.gov.ua). Крім того, з метою пропагування інвестиційних 

можливостей Чернігівської області, сприяння розвитку виробничих зв’язків 

суб’єктів господарювання у всесвітній мережі Інтернет широко 

використовуються сайти Департаменту економічного розвитку та обласної 

державної адміністрації та сторінка у Facebook «Чернігівщина інвестиційна». 

Для активізації роботи щодо залучення позабюджетного фінансування 

розроблений та щомісячно оновлюється Грантовий дайджест «Будь у курсі 

подій – дій», який містить інформацію щодо відкритих для участі грантових 

конкурсів, проектів міжнародної технічної допомоги та програм пільгового 

кредитування міжнародних фінансових організацій. 

 

За даними Головного управління статистики у Чернігівській області 


