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Чернігівська область утворена 15 жовтня 1932 року. Область поділена на 5 районів та складається з: 
57 територіальних громад, 16 міст, 29 селищ міського типу та 1464 сільських населених пункти.
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Чисельність наявного 
населення (на 1 січня 2022)

959,3 тис. осіб 

Валовий регіональний продукт у 
розрахунку на одну особу (2020)  

85435 грн 

Середньомісячна 
заробітна плата штатних 
працівників (2021) 11363 грн

Кількість зайнятих віком 
15-70 років (2021)  398,6 тис. 

Виробництво 
сільськогосподарської продукції 

(2021) 33976,3 млн. грн

Експорт товарів       
(січень-липень 2022) 

358 млн. дол. США

Імпорт товарів         
(січень-липень 2022) 

136,1 млн. дол. США

Наявний дохід у розрахунку на 
одну особу (2021) 73742 грн

Загальна площа житлових 
будівель, прийнятих в 
експлуатацію (січень-червень 2022) 

33762 м2

Кількість юридичних 
осіб (на 1 жовтня 2022) 

23521
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відповідної вікової 
групи

-15937  
природний приріст 
(скорочення) 
населення у 2021 

121,8% 
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55,6%  до відповідного 

періоду 2021
54,9%  до відповідного 

періоду 2021

56,9%  до відповідного 

періоду 2021

101%  до відповідного 

періоду 2021
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Один день
з життя 

Чернігівської 
області 

у 2021 році

Народилося 

Перевезено пасажирів

Роздрібний товарооборот

Оптовий товарооборот

Виконано                            
будівельних робіт

Загальна площа житлових 
будівель, прийнятих в 
експлуатацію

Експортовано товарів 

15

66 тис.

47
млн. грн

56
млн. грн

8
млн. грн

264 м2

3 млн. дол. 

США
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Середньооблікова 
кількість штатних 

працівників

Наявне населення Вантажообіг

Частка Чернігівської області
в загальнодержавному обсязі 

у 2021 році

1,7% 1,6% 1,6%

Роздрібний 
товарооборот 
підпримєств

Кількість 
зареєстрованих 
юридичних осіб

Пасажирообіг
56

млн. грн
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Виробництво 
продукції 
сільського 

господарства

Виробництво 
зернових та 

зернобобових

Виробництво 
пшениці

Виробництво 
кукурудзи

Виробництво 
соняшнику

Виробництво 
картоплі


