
Довідка 

щодо інвестиційної діяльності за січень-березень 2021 року  

За підсумками січня-березня 2021 року підприємства та організації 

області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 1048,4 млн грн 

капітальних інвестицій. Питома вага освоєних капітальних інвестицій у 

загальному обсязі по Україні складає 1,34%  (19 місце серед регіонів України, 

випереджаючи  Закарпатську, Кіровоградську, Луганську, Рівненську, 

Херсонську та Чернівецьку області). 

У розрахунку на одну особу за січень-березень 2021 року освоєно 

1074,8 грн.  

Обсяг капітальних інвестицій за І квартал 2021 року, млн грн. 

 

 

 

 У структурі активів найбільше освоєно капітальних інвестицій у   

матеріальні активи  - 1048,1  млн грн проти 1258,9 за відповідний період 2020 

року. 

 
 



 

 
 

У галузевому розрізі найбільше інвестицій освоєно у сільському, 

лісовому та рибному господарстві – 637,4 млн грн (60,8% від загального 

обсягу) та промисловості –176,8 млн грн (16,9%) (переважна більшість у цій 

сфері припадала на підприємства переробної промисловості – 153,8 млн грн 

(14,7%)), у будівництві – 74,8 млн грн (7,1%), в охороні здоров’я та наданні 

соціальної допомоги – 71,1 млн грн (6,8%), у державному управлінні й обороні; 

обов’язковому соціальному страхуванні – 42,7 млн грн (4,1%), у транспорті, 

складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – 24,2 млн грн 

(2,3%), в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті  автотранспортних  засобів  і  

мотоциклів  –  6,5 млн грн (0,6%), в операції з нерухомим майном – 5,4 млн грн 

(0,5%).  

 

 

 
 



Визначальну роль у структурі джерел інвестування відіграють власні 

кошти підприємств та організацій, що формують 80,1% обсягу капітальних 

інвестицій.  

Загалом із всієї суми капітальних інвестицій за січень-березень 2021 року 

за рахунок коштів місцевих бюджетів освоєно 110,8 млн грн., коштів 

державного бюджету – 12,4 млн грн., кредитів банків та інших позик – 59,6 млн 

грн., коштів населення на будівництво житла – 17,1 млн грн., інших джерел 

фінансування – 8,6 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 

Комплексна Програма підвищення конкурентоспроможності Чернігівської 

області на 2021-2027 роки «Чернігівщина конкурентоспроможна». 

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). 

Для активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, 

розвитку сучасної виробничої інфраструктури триває робота по створенню 

індустріального парку «Менський». 



Для популяризації наявного інвестиційного потенціалу області,  

формування іміджу регіону як успішного і надійного економічного партнера та 

території привабливої для інвестування і започаткування бізнесу розроблений 

макет англомовного інвестиційного паспорту області «Invest in Chernihiv 

region» (https://drive.google.com/file/d/1P6PGRAXNtB9GvidlEkdLpX6-

VKx4GgUm/view). 

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 


