




Шановні друзі, майбутні колеги!

До вашої уваги інвестиційний паспорт однієї з 
найменших областей України, але, попри це, й 
однієї з найпотужніших – у сфері інвестиційної 
привабливості.

Буковина є перлиною серед інших регіонів 
України:  можливості її розвитку, в тому числі й 
завдяки розташуванню та географічно-кліма-
тичним особливостям, безмежні. Чернівецька 
область представлена і гірською, і степовою та 
лісостеповою зонами. Крім того, область межує з 
європейськими країнами, що дозволяє на повну 
використовувати її потенціал. Зокрема, варто від-
значити і туристичну привабливість нашого ма-
льовничого краю із його стародавньою історією. 
Та, поруч із цим, маємо ще й потужні виробничі, 
науково-технічні й комерційні можливості. 

Інвестиційний паспорт дає можливість більш 
детально дізнатися про інвестиційну привабли-
вість Чернівецької області та  пропозиції Черні-
вецької обласної державної адміністрації у сфері 
інвестування в різні галузі економіки краю. Наші 
спільні напрацювання, переконаний, можуть 
принести великі здобутки обом сторонам.

Сподіваюсь, що знайомство з Буковиною та її 
можливостями  буде для вас, шановні інвестори, 
першим кроком до нашої плідної співпраці. 

З повагою, 
Олександр ФИЩУК, 

голова Чернівецької обласної  
державної адміністрації 

Dear friends, future colleagues! 

We present to your attention the investment pass-
port of one of the smallest regions of Ukraine, but 
nevertheless one of the most powerful ones – in 
terms of investment attractiveness. 

Bukovyna is a pearl among the other regions of 
Ukraine: due to its location and geographical and 
climate peculiarities its development opportunities 
are boundless. Parts of Chernivtsi region are located 
in forest, steppe and forest-steppe areas. The region 
also borders on European countries and it gives us 
the possibility to fully use it’s potential. Namely, 
it is worth mentioning the tourist attractiveness of 
our picturesque area with it’s ancient history. Apart 
from that, we have powerful production, scientific, 
technical and commercial opportunities.  

The investment passport gives the possibility to 
learn the investment attractiveness of Chernivtsi re-
gion in detail as well as the proposals of Chernivtsi 
Regional State Administration concerning invest-
ment into various spheres of economy. I am sure 
that our joint elaborations can be mutually contribu-
tive to both sides. 

I hope that acquaintance with Bukovyna and it’s 
opportunities will be the first step to our fruitful co-
operation, dear investors. 

Best regards, 
Oleksandr Fyschuk, 

Head of Chernivtsi Regional 
State Administration 



Шановні партнери!

Чернівецька область розташована на перети-
ні давніх торговельних шляхів, що сполучають 
держави Європи з країнами Середземномор’я та 
Близького Сходу. Вигідне економіко-географіч-
не розташування та поліетнічний склад населен-
ня Буковини споконвіку сприяють налагоджен-
ню й розвитку численних економічних зв’язків.

В умовах глобалізації та докорінних змін, які 
відбуваються всередині нашої держави, клю-
чового значення набуває пошук та залучення 
інвестицій в економіку з метою покращення 
соціально-економічної ситуації та рівня до-
бробуту жителів нашого регіону.

Переконаний, що споконвічні традиції го-
сподарювання, науково-технічний та люд-
ський потенціал слугуватимуть надійною за-
порукою успішної діяльності українських та 
іноземних інвесторів на теренах Буковинсько-
го краю!

З повагою,
Іван МУНТЯН,

голова Чернівецької обласної ради

Dear partners,

Chernivtsi region is located on the crossroad 
of ancient trade routes that unite states of 
Europe with the countries of the Mediterranean 
and the Middle East. Favorable economical 
and geographical position and polyethnic 
composition of Bukovyna has always been 
assisting to establishment and development of 
numerous economic relations. 

In conditions of globalization and radical 
changes taking place in our state the search an 
involvement of investments into economics is of 
key importance because it aims at improvement 
of social and economic situation and level of 
welfare for inhabitants of our region.

I am sure that traditions of holding economic 
life, scientific, technical and human potential 
will serve the reliable prerequisite for successful 
activity of Ukrainian and foreign investors in 
the Bukovynian area! 

Best regards,
Ivan MUNTYAN,

Head of Chernivtsi Regional Council
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Так історично склалося, що Буковина (історична назва Чернівецької об-
ласті) формувалась як прикордонна територія на перетині зручної гілки 
«шовкового шляху» та найкоротшої дороги «з варяг у греки».

Перші поселення на території Чернівецької області з’явилися на берегах 
Дністра, а всього на території області встановлено понад сто переважно 
пізньопалеолітичних стоянок (40-15 тис. років тому). Північна частина Буко-
вини, що власне і становить територію сучасної Чернівецької області, в Х-ХІІ 
ст. входила до складу Київської Русі, у ХІІ-ХІІІ ст. підпорядковувалась Галиць-
ко-Волинському князівству, а потім, як і більша частина України, потрапила 
в залежність від Золотої Орди.

У 1345 р., коли угорське військо здолало татар і витиснуло їх із право-
бережжя Дністра, ці землі недовго контролювалися Угорщиною, після чого 
впродовж 415 років (1359-1774 рр.) землі Чернівецької області входили до 
складу Молдовського князівства. Саме до цього періоду відноситься перша 
літописна згадка про обласний центр – м. Чернівці у грамоті молдовського 
господаря Олександра Доброго 1408 року.

Внаслідок чергової російсько-турецької війни 1768-1774 років Чернівці 
були захоплені російським військом та перейшли під владу союзної Австрії. 
Безумовно, що найбільший вплив на Буковину, на її історію мала саме Ав-
стро-Угорська імперія, у складі якої наш край перебував 144 роки (з 1775 по 
1918 рр.), набувши у 1849 р. статус герцогства. 

3 листопада 1918 року в Чернівцях Українським крайовим комітетом як 
складовою частиною Української Національної Ради у Львові було скликано 
Буковинське віче. На зборах були присутні понад 10 000 осіб з усіх повітів 
Буковини. На центральній площі міста перед магістратом Віче проголосило 
возз’єднання Буковини Північної із Західно-Українською Народною Респу-
блікою та злуку з «Великою Україною», а також висловило протест проти 
спроб Румунської національної ради оголосити всю Буковину «румунською 
землею».

Рівно 100 років минуло з дня цієї визначної та доленосної події як в історії 
нашого краю, так і в історії України в цілому.

З 1991 року Чернівецька область – невід’ємна частина незалежної України.

Історична довідка
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Historical Background
It so happened historically, that Bukovyna (historical name of Chernivtsi region) 

was being formed, as a border territory on the crossing of a convenient branch 
of «the Silk Road» and the shortest route of «from the Varangians to the Greeks».

First settlements on the territory of Chernivtsi region appeared on the banks 
of the Dnister, though in total, there have been established over a hundred most-
ly Upper Paleolithic settlements on the territory of the region (40-15 thousand 
years ago). The northern part of Bukovyna , which, in fact, compiles the terri-
tory of the modern Chernivtsi region, was a part of Kievan Rus in X-XII century, 
Galicia-Volyn Principality in XII-XIII century, and then, came to be ruled by the 
Golden Horde, as happened to the majority of Ukraine.

In 1345, when the Hungarian army  conquered the Tatars and pushed them out 
of the right bank of the Dnister, the territory came under control of Hungary for 
a while, afterwards the lands of Chernivtsi region were a part of  Moldavia prin-
cipality for 415 years (1359-1774). The first written record of the regional center 
- the city of Chernivtsi in the document of the Knyaz of Moldavia Alexander the 
Great of 1408 belongs to this period.

As a result of yet another Russo-Turkish War 1768-1774 Chernivtsi was cap-
tured by Russian army and passed to its ally Austria. Certainly, it was the Aus-
tro-Hungarian Empire,which our land was a part of for 144 years (1775 to 1918), 
acquiring the status of the duchy in 1849, that had the biggest influence on Bu-
kovyna and its history.

On November 3, 1918 the Bukovynian Viche was convened in Chernivtsi by the 
Regional Committee of Ukraine, as a part of the National Council of Ukraine in 
Lviv. Over 10000 people from every county of Bukovyna were present. In the 
central square of the city in front of the magistrate the Viche proclaimed the 
reunification of Northern Bukovyna and West Ukrainian People’s Republic and 
the union with «Greater Ukraine», and also expressed the protest against the 
attempts of Romanian National Council to proclaim the entire Bukovyna «the 
Romanian land».

Exactly100 years passed since the day of this prominent and fateful event, 
both in the history of our land, and in the history of Ukraine on the whole.

Since 1991 Chernivtsi region - is an integral part of independent Ukraine.
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Площа – 8,1 тис. км2 (1,3% від території України)

Межує з: 
•	 Івано-Франківською;
•	 Тернопільською;
•	 Хмельницькою;
•	 Вінницькою областями.

Протяжність кордонів з іноземними державами:
•	 з Румунією – 227 км;
•	 з Молдовою – 198 км.

Чернівці

Географічне розташування
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Area - 8,1 thousand km2 (1,3% of the territory of Ukraine) 

Borders on: 
•	 Ivano-Frankivsk;
•	 Ternopil;
•	 Khmelnytskii;
•	 Vinnytsia region.

The Length of Borders with Other States:
•	 with Romania - 227 km;
•	 with Moldova - 198 km.

Chernivtsi

Geographical Location
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Чернівецька область розташована у трьох природно-географічних зонах: 
•	 лісостеповій, яка займає Прутсько-Дністровське межиріччя (північна 
частина області, середня висота – 230 м над рівнем моря);
•	 передгірській, розташованій між Карпатами та річкою Прут (середня 
висота 350 м над рівнем моря, найвища точка – 537 м); 
•	 гірській, яка охоплює Буковинські Карпати (середня висота – 900 м над 
рівнем моря, найвища точка – 1575 м).

Клімат в області помірно-континентальний, м’який, вологий; зима у горах 
триваліша і більш сніжна, літо вологе та прохолодне. Середньорічна темпе-
ратура коливається від +8,9 °С на північному сході області до +5,3 °С в гір-
ській частині.

Природно-географічні та кліматичні умови
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Chernivtsi region is located in three natural-geographical zones:
•	 Forest-steppe zone, which occupies Prut-Dnister delta (the northern part of 
the region, average hight - 230 m above the sea level);
•	 foothill zone, located between the Carpathians and the Prut river (average 
height - 350 m above the sea level, the highest peak - 537 m);
•	 Montane zone, which occupies the Bukovynian Carpathians (average height - 
900 m above the sea level, the highest peak - 1575 m).

The climate of the region is moderately temperate-continental, mild, humid, 
winter in the mountains is longer with more snow, summer is humid and cool.

Average annual temperature fluctuates between +8,9 °С in the North-East of 
the region to +5,3 °С in the mountainous area.

Natural-Geographical and Climatic Characteristics
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Відстані до найближчих міжнарод-
них аеропортів шосейними дорогами:

•	 Львів - - - - - - - - - - 277,4 км

•	 Київ - - - - - - - - - - - 526,0 км

•	 Одеса - - - - - - - - - - 606,0 км

•	 До кордону з Румунією – 40 км 

•	 До кордону з Молдовою – 58 км

•	 До кордону з Польщею – 340 км

•	 До кордону зі Словаччиною – 444 км

•	 До кордону з Угорщиною – 464 км

•	 До кордону з Білоруссю – 522 км

Чернівці

Одеса

Київ

Львів

Транспортне сполучення та логістика
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Distance to the Nearest International 
Airports by Highways:

•	 Lviv------------277,4 km

•	 Kyiv-----------526,0 km

•	 Odesa----------606,0 km

•	 To the border with Romania - 40 km

•	 To the border with Moldova - 58 km

•	 To the border with Poland - 340 km

•	 To the border with Slovakia - 444 km

•	 To the border with Hungary - 464 km

•	 To the border with Belarus - 522 km

Odesa

Kyiv

Lviv

Chernivtsi

Transport Connection and Logistics



14

Відстань від м. Чернівців до м. Києва становить: 
•	 залізницею – 560 км; 
•	 шосейними дорогами – 540 км.

Відстані до найближчих обласних центрів становлять:
•	 Івано-Франківськ – 136 км;
•	 Тернопіль – 171 км;
•	 Хмельницький – 188 км;
•	 Вінниця – 271 км.
•	 Ужгород – 395 км.

Відстані до найближчих столиць іноземних держав:
•	 Кишинів – 335 км;
•	 Бухарест – 519 км;
•	 Варшава – 675 км;
•	 Будапешт - 744 км;
•	 Братислава - 968 км;
•	 Відень – 1010 км;
•	 Прага – 1130 км.

Міжнародний 
аеропорт «Чернівці»

Залізничний вокзал 
станції Чернівці МАПП «Порубне»

МАПП «Мамалига»
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Distance from Chernivtsi City to Kyiv City is: 
•	 by train - 560 km; 
•	 by highway - 540 km.

Distance to the nearest regional centers is:
•	 Ivano-Frankivsk - 136 km;
•	 Ternopil - 171 km;
•	 Khmelnytskyi - 188 km; 
•	 Vinnytsia - 271 km;
•	 Uzhhorod - 395 km.

Distance to the Nearest Foreign Capitals:
•	 Chisinau - 335 km;
•	 Bucharest - 519 km; 
•	 Warsaw - 675 km; 
•	 Budapest - 744 km;
•	 Bratislava - 968 km;
•	 Vienna - 1010 km;
•	 Prague - 1130 km.

International airport 
«Chernivtsi»

Chernivtsi  
Railway Station

Multilateral Automobile 
Checkpoint Porubne

Multilateral Automobile 
Checkpoint Mamalyha
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В області проживає 
понад 900 тисяч осіб,  
з них 43% – міські жителі.

Населення області є одним з 
«наймолодших», середній вік 
жителів становить 38,5 років.

Частка осіб у віці понад 
60 років – 19,2 %.

Інтенсивність народжуваності:
10,4 народжених на 
1000 населення.

Економічно-активне населення 414,1 тис. осіб,
в тому числі 367 тис. осіб – працездатного віку;

331,8 тис. осіб – зайняте населення працездатного віку;

35 тис. осіб – безробітне населення (за методологією МОП).

Середньомісячна номінальна заробітна плата близько 7000 грн. 

українці
75%

румуни
12,5%

молдовани
7,3%

росіяни
4,1%

поляки
0,4%

євреї
0,2%

білоруси
0,2%

інші національності
0,3%

Демографія та трудовий потенціал
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Population of the region is over 
900 thousand people including - 
43% of urban residents.

Population of the region is one of 
the «youngest», the median age - 
38,5 years old.

Fraction of the population aged 
over 60 - 19,2%.

The intensity of birth rate:  
10,4 births per 1000 people.

Economically-active population 414,1 thousand people, including 367 thousand 
people - of working age;

331,8 thousand people - employed population of working age;

35 thousand people - unemployed population (according to International Labor 
Organization methodology);

Average monthly nominal wage is approximately 7000 UAH.

Ukrainians
75%

Romanians
12,5%

Moldovans
7,3%

Russians
4,1%

Poles
0,4%

Jews
0,2%

Belarus
0,2%

other nationalities
0,3%

Demographics and Labor Potential 
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У Чернівецькій області функціонує 428 закладів загальної середньої осві-
ти, в яких навчаються близько 100 тисяч учнів.

 
16 закладів професійно-технічної освіти, в яких навчається більше  

7000 учнів.

За галузевим спрямуванням ЗПТО здійснюють підготовку кваліфікованих 
робітників: 1 – для будівництва; 6 – для промисловості; 5 – для агропромис-
лового комплексу; 2 – для сфери обслуговування; 2 – для транспорту. 

Щороку випускається понад 2000 кваліфікованих випускників.
Підготовку фахівців з вищою освітою за професійним спрямуванням здій-

снюють 30 вищих навчальних закладів, з них:
20 – І-ІІ рівнів акредитації; 
10 – ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Чернівецький національний університет 
імені Ю. Федьковича

Чернівецький торговельно-економічний інститут  
Київського національного 
торговельно-економічного університету

Буковинський державний  
медичний університет

Буковинський університет

Провідні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації:

Освіта та наука
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In Chernivtsi region operate 428 secondary education institutions attended 
by about 100 thousands students. 

16 professional-technical schools attended by over 7 thousand students 

According to the Field of Industry, Professional-Technical Schools Prepare 
Qualified Workers:

1 - for construction; 6 - for industry; 5 - for agro-industrial complex; 2 - for 
service sector; 2 - for transportation.

Over 2 thousand qualified graduates are produced annually.
Training of Specialist with a Higher Educational Degree According to a 

Professional Field is conducted in 30 Higher Educational Institutions, including:
20 - I-II level of accreditation;
10 - III-IV level of accreditation.

Yuriy Fedkovych  
Chernivtsi National University

Chernivtsi Institute of Trade and Economics of 
Kyiv National University of Trade and Economics

Bukovynian State Medical 
University 

Bukovynian University

Prominent Higher Educational Institutions 
of III-IV Level of Accreditation:

Education and Science 
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Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря – 
28%

Виробництво харчових продук-
тів, напоїв та тютюнових виробів – 
23,2%

Машинобудування, крім ремонту 
і монтажу машин і устаткування – 
11,3%

Виробництво гумових і пластма-
сових виробів; іншої неметалевої  
мінеральної продукції – 10,5%

Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших ма-
теріалів – 9,5%

Виготовлення виробів з деревини, вироб-
ництво паперу та поліграфічна діяльність 
– 5,1%

Металургійне виробництво. Виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устаткування – 4,9%

Виробництво меблів, іншої продукції; ре-
монт і монтаж машин і устаткування – 4,7%

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів – 1,8%

Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції – 1%

Структура виробництва продукції у промисловості

28%

23,2%
11,3%

10,5%

9,5%

5,1%
4,9%

4,7%

1,8% 1%

Структура економіки області
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Supply of electricity, gas, steam and 
conditioned air - 28%

Manufacture of food products, 
beverages and tobacco - 23.2%

Machine-building, except for repair 
and installation of machinery and 
equipment - 11.3%

Manufacture of rubber and plastic products; 
other non-metallic mineral products - 10.5%

Textile production, clothing, leather, leather 
goods and other materials - 9.5%

Manufacture of wood products, 
paper production and printing  
activities - 5,1%

Metallurgical production. Manufacture 
of ready-made metal products, except 
machinery and equipment - 4.9%

Production of furniture, other products; 
repair and installation of machinery and 
equipment - 4.7%

Mining and quarrying - 1.8%

Production of chemicals and chemical 
products - 1%

Structure of Product Manufacturing in Industry

28%

23,2%
11,3%

10,5%

9,5%

5,1%
4,9%

4,7%

1,8% 1%

Regional Economic Structure
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Промисловість
Провідні підприємства області

Промисловий потенціал

ТОВ 
«Машзавод»

ПП «Артон»

ТОВ «Аутомотів 
Електрік Україна»

ТОВ «Розма»

ТОВ 
«Техно плюс»

ТДВ «Чернівець-
кий хімічний 

завод»

ТОВ «Роднічок-1»

ПрАТ «Чернівець-
кий цегельний 

завод №3»

ПрАТ 
«Чернівецький 

олійно-
жировий комбінат»

ДП «М’ясо 
Буковини» 

ВАТ «Новоселицький 
птахокомбінат»

ТОВ ВКФ 
«Балакком»

ТДВ «Трембіта»

ПрАТ  
«Мамалигівський 
гіпсовий завод»

ТОВ 
«Меблі Токабо»

Філія 
«Дністровська ГЕС» 

ПАТ 
«Укргідроенерго»

ПП «Колос»

Промисловий потенціал області представлений 349 підприємствами ос-
новного кола, які забезпечують виробництво високоякісної, конкуренто-
спроможної продукції, що здатна задовольнити потреби населення та різні 
галузі народногосподарського комплексу, а також успішно реалізується на 
внутрішньому та зовнішніх ринках.

Промисловість є однією з провідних галузей економіки Чернівецької об-
ласті, яка формує 11,7 % валової доданої вартості, що створюється в регіоні 
та забезпечує найважливіші стратегічні інтереси регіону.

Основу галузевої структури промисловості області становлять:
•	 енергетична сфера;
•	 виробництво харчових продуктів та напоїв;
•	 машинобудування;
•	 виробництво будівельних матеріалів;
•	 текстильне виробництво;
•	 виробництво одягу та взуття;
•	 виготовлення виробів з деревини;
•	 виробництво меблів.
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Industry
Leading Enterprises of the Region

Industrial Potential

«Mashzavod», LLC 

«Arton», PE

«Automotive Elec-
tric Ukraine», LLC

«Rozma», LLC

«Tekhnoplus», 
LLC

«Chernivtsi Chem-
ical Plant», ALC

«Rodnychok-1», 
LLC

«Chernivtsi Brick 
Factory№3», PJSC

«Chernivets’kyi  
Oliino-Zhyrovyi 

Kombinat», PJSC

«Miaso Bukovyny», 
SOE «Novoselytsia 
Poultry Processing 

Plant», OJSC

«Balakkom  
Production and 

Commercial Firm», 
LLC

«Trembita», ALC

«Mamalyhivs’kyi 
Hipsovyi Zavod», 

PJSC

«Mebli Tokabo», 
LLC

Affiliate of  
«Dnistrovs’ka HPP»
«Ukrhidroenerho» 

PLC

«Kolos», PE

The industrial potential of the region is represented by 349 enterprises of the 
main circle, which ensure the production of high-quality, competitive products 
that can meet the needs of the population and various sectors of the national 
economy, and also successfully sell in the domestic and foreign markets.

Industry is one of the leading branches of Chernivtsi region economy, that 
forms 11,7% of the GVA created in the region and provides for the most important 
strategic interests of the region.

The basis of the branch structure of the region’s industry consists of:
•	 Energy area;
•	 Production of food and drinks;
•	 Mechanical engineering;
•	 Production of construction materials;
•	 Textile production;
•	 Manufacturing of clothing and foot wear;
•	 Manufacturing of wood products;
•	 Furniture production.
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Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 53,1%

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 17,1%

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої  
мінеральної продукції – 6,4%

Машинобудування – 5,6%

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри  
та інших матеріалів – 5,5%

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність – 4,6%

Інші види переробної промисловості, ремонт та монтаж машин та  
устаткування – 2,7%

Водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 1,8%

Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування – 1,3%

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 1%

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 0,9%

Структура реалізації промислової продукції

53,1%

17,1%

6,4%
5,6%

5,5%

4,6%

0,9%
1,0%
1,3%
1,8%

2,7%

Щорічне зростання
обсягів реалізації 

промислової
продукції майже  

на
2 млрд. грн.
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Supply of electric energy, gas, steam and conditioned air - 53,1%

Production of food, drinks and tobacco - 17,1%

Rubber and plastic products manufacturing, other non-metallic mineral 
products m 6,4%

Mechanical engineering - 5.6%

Textile production, clothing, leather, leather goods and other materials - 5.5%

Wood products manufacturing, paper production and printing activities - 4.6%

Other types of processing industry, repair and installation of machinery and 
equipment - 2.7%

Water supply, sewage, waste management - 1.8%

Metallurgical and fabricated metal products manufacture, except machinery 
and equipment - 1.3%

Production of chemicals and chemical products - 1%

Mining and quarrying - 0.9%

Indusrtial Products Realization Structure

53,1%

17,1%

6,4%
5,6%

5,5%

4,6%

0,9%
1,0%
1,3%
1,8%

2,7%

Annual sales growth 
equals to almost  

2 bln. UAH
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Стратегією розвитку Чернівецької області визначено наступні пріори-
тетні напрямки розвитку промислового комплексу:
•	 Розвиток галузей машинобудування та електроніки;
•	 Виробництво будівельних матеріалів;
•	 Деревообробка та виробництво меблів;
•	 Розвиток харчової переробної промисловості (в тому числі переробки 
продукції побічного користування лісовими ресурсами);
•	 Розвиток ІТ-сфери;
•	 Технологічне переоснащення діючих підприємств зазначених галузей та 
створення високотехнологічних нових підприємств, у тому числі за рахунок 
іноземних інвестицій.
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Chernivtsi Region Development Strategy defines the following priority 
directions of the industrial complex development:
•	 Development of the branches of mechanical engineering and electronics; 
•	 Production of construction materials; 
•	 Woodworking and furniture production; 
•	 development of food processing industry (including processing of byproduct 
of forest resources usage); 
•	 IT-area development; 
•	 Technological retooling of operating enterprises of the aforementioned 
branches and creation of new high-tech enterprises, including ones at the 
expense of foreign investments.
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Пріоритетні напрямки розвитку 
агропромислового комплексу:

•	 Впровадження новітніх техно-
логій з вирощування сільсько-
господарських культур;
•	 Розвиток галузі тваринництва;
•	 Розширення садівничої галузі;
•	 Розвиток переробки овочів;
•	 Будівництво та реконструкція 
інфраструктурних об’єктів із збе-
рігання сільськогосподарської 
продукції (фрукто-, картопле-, 
овочесховища та зерноелевато-
рів тощо).

Агропромисловий комплекс
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Priority Directions of Agro-
Industrial Complex:

•	 Implementation of modern 
technology in cultivation of 
agricultural crops;
•	 Development of stockbreeding 
sector;
•	 Expansion of gardening sector;
•	 Development of vegetable 
processing;
•	 Building and reconstruction of 
infrastructural objects for storage 
of agricultural products (fruit-, 
potato-, vegetable storages, grain 
elevators etc.).

Agro-Industrial Complex



30

Структура виробництва валової продукції
сільського господарства

•	 Молоко 16,0%

•	 Вирощування 
худоби та птиці 
15,3%

•	 Яйця 3,3%

•	 Інша продукція 
тваринництва 0,8%

•	 Картопля, овочі  
та баштанні 
культури 25,2%

•	 Зернові культури 
14,2%

•	 Плодоягідні та 
виноград 12,2%

•	 Технічні культури 
10,6%

•	 Інша продукція 
2,4%

Продукція 
тваринництва

Продукція  
рослинництва

35,4%

64,6%

Структура сільського господарства за категоріями виробників:
•	 господарство населення – 76,7%
•	 сільськогосподарські підприємства – 23,3%
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Gross Output Production Structure of  
Agricultural Products

•	 Milk 16,0%

•	 Cattle and poultry 
rearing 15,3%

•	 Eggs 3,3%

•	 Other 
stockbreeding 
products 0,8%

•	 Potatoes, 
vegetables and 
melon cultures 
25,2%

•	 Cereal crops 14,2%

•	 Fruit, berries and 
grapes 12,2%

•	 Technical crops 
10,6%

•	 Other products 
2,4%

 Stockbreeding 
products 

Plant growing 
products 

35,4%

64,6%

Structure of agricultural production according to categories of producers:
•	 agricultural holdings of households – 76,7%;
•	 agricultural enterprises – 23,3%.
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Виробництво основних видів сільськогосподарської 
продукції усіма категоріями господарств  

Чернівецької області

Основні напрямки тваринництва у Чернівецькій області

Обсяг виробництва: 
•	 зернових (у вазі після доробки) cтановить – 603, 1 тис. тонн, у тому числі: 
кукурудзи – 312 тис. тонн;
•	 насіння соняшнику – 43,6 тис. тонн;
•	 сої – 113,9 тис. тонн;
•	 ріпаку – 25,3 тис. тонн;
•	 картоплі – 615,3 тис. тонн.

Під урожай сільгоспвиробниками області щорічно відводиться –  
309,7 тис. га, в тому числі:
•	 агропідприємствами – 119,5 тис. га (38,6%);
•	 господарствами населення – 190,2 тис. га (61,4%).

У всіх категоріях господарств утримується: 
•	 90,0 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч.: 56,1 тис. корів;
•	 148,6 тис. свиней;
•	 45,9 тис. овець та кіз;
•	 3,1 млн голів птиці всіх видів.

Виробництво молока
282,0 тис. тонн

Виробництво м’яса  
у живій вазі

64,0 тис. тонн
Виробництво яєць

320,0 млн шт.
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Main Directions of Stockbreeding in Chernivtsi Region

The amount of production: 
•	 grain (by weight after grain refinement) is – 603, 1 thousand tons, including: 
corn – 312 thousand tons;
•	 sun flower seeds – 43,6 thousand tons;
•	 soy – 113,9 thousand tons;
•	 rapeseed – 25,3 thousand tons;
•	 potato – 615,3 thousand tons.

For the purpose of harvest the producers of agricultural products are 
annually assigned –309,7 thousand hectares, including:
•	 agroenterprises – 119,5 thousand hectares (38,6%);
•	 farmsteads of the population– 190,2 thousand hectares (61,4%). 

Production of the Main Kinds of Agricultural Products by 
all Categories of Farmsteads of Chernivtsi Region

In all categories of farmsteads there are held: 
•	 90,0 thousand heads of cattle, including 56,1 thousand cows;
•	 148,6 thousand pigs;
•	 45,9 thousand sheep and goats;
•	 poultry of all kinds – 3,1 mln heads.

Production of milk 
and dairy products

282,0 thousand tons

Production of meat  
in live weight  

64,0 thousand tons
Production of eggs 

320,0 mln pcs
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Сади Буковини
В області виробництвом плодів та 

ягід займаються близько 200 підпри-
ємств та фермерських господарств.

Щорічний валовий збір плодоягід-
ної продукції у Чернівецькій області 
складає близько 1 млн тонн, що скла-
дає 10 % від обсягу виробництва в 
Україні.

Інтенсивні сади площею понад 1,0 
тис.  га обладнані системою крапель-
ного зрошення.

•	 Загальна площа садів області –  
28,0 тис. га:
- зерняткові – 21,0 тис. га
- кісткові – 5,0 тис. га
- горіхоплідні – 2,0 тис. га
•	 Ягідники – 1,5 тис. га
•	 Виноградники – 120,0 га

Для зберігання плодоягідної про-
дукції в області налічується 51 сховище 
ємністю 55 тис. тонн (43 сховища єм-
ністю близько 50 тис. тонн обладнані 
холодильниками та РГС). В області іс-
нує розгалужена мережа перевезень 
свіжої плодоовочевої продукції, що 
налічує понад 600 спеціалізованих 
автофургонів, які можуть одночасно 
завантажувати близько 10  тис.  тонн 
продукції.
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Gardens of Bukovyna
Around 200 enterprises and farm-

steads are involved in the production of 
fruit and berries in the region.

Annual gross harvest of fruit and berry 
products in Chernivtsi regionis around 
1 mln tons, which makes up for 10% of 
the production amount in Ukraine.

Intensive gardens with the area of 
above 1,0 thousand ha are equipped 
with a drip irrigation system.

•	 Total area of gardens in the region - 
28,0 thousand ha.:
- seed fruit – 21 thousand ha
- kernel fruit – 5,0 thousand ha
- nut fruit– 2,0 thousand ha
•	 Berry plants – 1,5 thousand ha
•	 Vineyards – 120,0 ha

For storing fruit and berry products 
there are 51 storages in the region, 
with the capacity of 55 thousand tons 
(43  storages with the capacity of 
around 50 thousand tones are equipped 
with refrigerators and horizontal steel 
vessels.
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Лісове господарство

Лісоматеріали круглі
Технологічна деревина
Дрова для опалення

Загальна площа лісів Чернівецької області становить близько 260 тис. га, 
це 31,7 % усієї території області, з яких ліси I групи – 98,3 тис. га, або 38,1 %. 
До лісів ІІ групи відноситься 158,6 тис. га. Запас деревини в лісах області 
становить 66,57 млн м3.

Деревообробна  
промисловість

Напрямки співпраці

Виробництво меблів Заготівля деревини

•	 Лісозаготівля, переробка відходів лісоза-
готівель
•	 Переробка низькосортної деревини
•	 Заготівля та переробка дикоростучих лі-
карських рослин, грибів
•	 Мисливство та рибальство
•	 Обмін досвідом у сфері ведення лісового 
господарства

43%

15%

42%
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Forestry

Total area of Chernivtsi region forests is about 260 thousand hectares, it is 
31,7% of the total area of the region, among which I group forests – 98,3 thousand 
hectares, or 38,1 %. 158,6 thousand hectares belong to the II group forests. Wood 
reserve in the forests of the region is 66,57mn m3.

Round timber
Technological wood
Firewood

Wood working Industry

Directions of Cooperatio

Furniture Production Wood Production

•	 Logging, processing of logging waste
•	 Processing of low-grade wood
•	 Production and processing of wild medical 
plants, mushrooms
•	 Hunting and fishing
•	 Exchange of experience in the area of 
forestry management

43%

15%

42%
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Між селищами Верхній Яловець і 
Сарата, на гірському хребті Томнатик 
(1565 м) розташована покинута радян-
ська радарна станція.

Туризм
П’ять найвизначніших місць Чернівецької області

Один із найстаріших класичних універ-
ситетів в Україні. Розташований у величній 
будівлі сучасних Чернівців – комплексі, спо-
рудженому в 1864–1882 рр. як резиденція 
буковинських митрополитів за проектом ві-
домого чеського архітектора Йосифа Глав-
ки. Роботи інтер’єрів виконані віденськими 
художниками К. Іобстом, І. Кляйном, чеським 
К. Свободою, буковинськими Е. Бучевським 
і Є. Максимовичем. Стиль будівель еклетич-
ний з домінуючим мотивом візантійської та 
романської архітектури. 

Річка Дністер розділяє своїми водами 
кілька областей. Так на одному її березі 
розташована Чернівецька область, а на ін-
шому – Хмельницька і Вінницька. Уздовж її 
русла можна побачити чимало мальовни-
чих місць для відпочинку, туристичних баз 
та скельних монастирів.

Перші укріплення на цьому місці закладені в X сто-
літті за наказом Володимира Святославича. Колись 
вона була одним із найбільших військових форпостів 
Османської імперії, могутнім захистом українських 
земель. Тут відбувались великі історичні битви. За 
фортецю боролись князі та імперії, під її стінами ги-
нули тисячі воїнів. Та війни і правителі все одно зали-
шились в історії. А Хотинська фортеця – і досі одна із 
найгарніших архітектурник пам’яток України. 

Перевал розташований поблизу села 
Хорови Чернівецької області. З нього від-
криваються казкові панорами на Покут-
сько-Буковинські Карпати, а неподалік 
розташовується Вижницький національний 
природний парк.

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 

Дністровський каньйон

Хотинська фортеця 

Перевал Турецька Вершадь (Німчич)

Радарна станція «Памір»



39

Between the villages of Verkhnii 
Yarovets and Sarata, on theTomnatyk 
mountain range (1565 m) the abandoned 
soviet radar station is situated.

Tourism
Five Landmarks of Chernivtsi Region

One of the oldest classic universities in 
Ukraine. Situated in the majestic building 
of modern Chernivtsi – complex, built in 
1864–1882 as a residency of Bukovinian 
metropolitans by a project of a famous Czech 
architect Josef Hlavka. Interior works were 
carried out by Viennese artists K. Jobst, I. Klein, 
Czech K. Svoboda, Bukovinian E. Buchevs’kyi 
and I. Maksymovych. The style of the buildings 
is eclectic with dominant motives of Byzntine 
and Roman architecture. 

The Dnister river divides several regions 
with its waters. Thus, on one of its banks 
Chernivtsi region is situated, and Khmelnytsk 
and Vinnytsia– on the other. Along its 
bed one can see quite a few picturesque 
places for recreation, tourist bases and rock 
monasteries. 

First fortifications at this site were laid-down in the 
X century by the order of VolodymyrSviatoslavovych. 
Once, it was one of the biggest military outposts of the 
Ottoman Empire. Powerful protection of Ukrianian land. 
Great historical battles took place here. Knyazes and 
empires fought for the fortress, thousands of warriors 
died under its walls. And yet wars and rulers remained 
in history. And yet, Khotyn fortress – is still one of the 
most beautiful architectural monuments of Ukraine. 

The passover is situated nearby Khorovy 
village of Chernivtsi region. One can enjoy 
dreamlike panoramas of Pokuttia-Bukovinian 
Carpathians, and Vyzhnytsia national natural 
park is situated nearby. 

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Dnister Canyon

Khotyn Fortress 

Turkish Vershad (Nimchych) Passover

«Pamir» Radar Station
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Туристично-рекреаційний потенціал Чернівецької області
Туристично-розважальний та гірськолижний комплекс «Сонячна долина»

www.sdolina.com.ua

Чернівецький обласний музей  
народної архітектури та побуту

www.bukovina-museum.com

Оздоровчо-відпочинковий комплекс 
«Хутір тихий»  
www.hutir.org

Гірськолижно-туристичний  
комплекс «Мигово»
www.migovo.com.ua

Центральний парк культури  
і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка

www.centerpark.at.ua

Найбільші річки:
•	 Дністер (протяжність – 272 км);
•	 Прут (128 км);
•	 Сірет (90 км);
•	 Черемош (80 км).
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Tourism-Recreational Potential of Chernivtsi Region
Tourism-entertainment and ski resort complex «Soniachna Dolyna»

www.sdolina.com.ua

Chernivtsi Regional Museum of Folk 
Architecture and Life

www.bukovina-museum.com

Wellness and Recreation Complex 
«Khutir Tykhyi»
www.hutir.org

Ski and tourist resort «Myhovo»
www.migovo.com.ua

T.H. Shevchenko Central Park of 
Culture and Recreation
www.centerpark.at.ua
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Ресурсний потенціал

На території Чернівецької області обліковується 145 родовищ, з яких: 
79 – ліцензовані та експлуатуються (69 – видобування в т.ч. 8 ДПР, 10 – гео-
логічне вивчення), а також 196 ділянок та 46 об’єктів обліку (з урахуванням 
комплексності) різноманітних корисних копалин.

Крім того, в області наявні 11 родовищ вуглеводнів, з яких: 3 – нафтових 
(1 експлуатується), 7 – газових (5 – ліцензовані і експлуатуються, 2 – на стадії 
геологічного вивчення), 1 родовище – конденсатне.

Грунти у Чернівецькій області можна об’єднати в такі основні типи та під-
типи: дерново-підзолисті (поверхнево-оглеєні і сильноглейові); сірі опідзо-
лені (ясно-сірі, сірі та темно-сірі); чорноземи (опідзолені, глибокі та негли-
бокі малогумусні); гідроморфні (лучні, лучно-болотні та болотні); дернові; 
гірські (буроземно-підзолисті, бурі та дерново-уроземні).

Найбільші річки:
•	 Дністер (протяжність – 272 км);
•	 Прут (128 км);
•	 Сірет (90 км);
•	 Черемош (80 км).



43

Resource Potential

On the territory of Chernivtsiregion 145 deposits are accounted, among which: 
79 – licensed and used (69 – mining, including 8 sources of natural resource, 
10 – geological study), and 196 areas and objects of accounting (considering 
the complexity) minerals of different kind. 

Moreover, there are 11 carbon deposits in the region, among them: 3 oil deposits 
(1 of them is being exploited), 7 gas deposits (5 of them have license and are 
exploited; other 2 - are at the stage of geological exploration), 1 gas condensate 
deposit.

Soils in Chernivtsi region can be combined into the following types and 
subtypes: turf-podzolic (surface-gleyed and strongly gleyed); alfisols (light-grey, 
grey and dark-grey); chornozems (podzolic, deep and shallow low-humus); 
hydromorphic (meadowy, meadow-marsh and marsh); turf; mountain (brownish-
podzolic, brown and brownish-turf). 

The Biggest Rivers: 
•	 Dnister (length – 272 km);
•	 Prut (128 km);
•	 Siret (90 km);
•	 Cheremosh (80 km). 



44

Зовнішньоекономічна діяльність та інвестиції
Частка експорту товарів з Чернівецької області до іноземних держав

36,8%
35,8 млн $

5,4%
5,3 млн $

9,4%
9,2 млн $

5,2%
5,0 млн $

4,8%
4,7 млн $

4,4%
4,3 млн $
Нідерланди

Білорусь

Польща

Греція

Румунія

Німеччина
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Foreign Economic Activity and Investment 
A Share of Export Goods from Chernivtsi Region to Foreign States

36,8%
35,8 million $

5,4%
5,3 million $

9,4%
9,2 million $

5,2%
5,0 million $

4,8%
4,7 million $

4,4%
4,3 million $
The Netherlands

Belarus

Poland

Greece

Romania

Germany
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Товарна структура експорту

Деревина і вироби з деревини
26,2%

Продукти рослинного походження
20,0%

Машини, обладнання та механізми
19,3%

Текстильні матеріали та текстильні вироби
12,9%

Різні промислові товари
7,5%

Готові харчові продукти
7,3%
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Commodity Structure of Export

Wood and wood products 
26,2%

 

Products of plant origin 
20,0%

Machines, equipment and mechanisms 
19,3%

Textile materials and textile products 
12,9%

Various industrial products 
7,5%

Ready-made food products 
7,3%
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Найбільші підприємства-експортери

ТОВ «Аутомотів 
Електрік Україна»

ТДВ «Трембіта»

ПП «Мелауда»

ТОВ «Меблі Токабо»

ТОВ ВКФ 
«Балакком»

ТОВ  
«СП УкрЕкспо Плюс»

ПП «Артон»

ТОВ «Дьолер Буковина»

ТОВ «Машзавод»

ТОВ «СО’ОК»

Галузь: виробництво 
машин і устаткування

Галузь: виробництво 
одягу

Галузь: виробництво 
щитового паркету

Галузь: виробництво 
меблів

Галузь: текстильне 
виробництво

Галузь: розповсюдження 
харчових продуктів

Галузь: виробництво 
електричного устаткування

Галузь: виробництво 
фруктових соків

Галузь: виробництво 
машин і устаткування

Галузь: виробництво 
фруктових соків
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The Largest Exporting Companies

«Automotive Electric 
Ukraine», LLC

«Trembita», ALC

«Melauda, PE» 

«Mebli Tokabo», LLC 

«Balakkom»,  
LLCMCF 

«SP UkrExpo Plus», 
LLC

«Arton», PE 

«Doehler Bukovina », LLC 

«Mashzavod», LLC 

«SO’OK», LLC 

Field: production  
of machinery and 

equipment

Field: clothing  
manufacturing

Field: panel parquet 
production

Field: furniture  
manufacturing

Filed: textile production

Field: food distribution

Field: production  
of electric equipment

Field: production of fruit 
and vegetable juices

Field: production of  
machinery and equipment

Field: production of fruit 
and vegetable juices
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Найбільші країни-інвестори

37,2%
15,4 млн $

3,9 млн $

3,1 млн $

3,0 млн $

2,6 млн $

2,3 млн $

7,5%

9,5%

7,1%

6,2%

5,6%

Нідерланди

Румунія

Італія

Ізраїль

Туреччина

Кіпр
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The Largest Countries-Investors

37,2%
15,4 million $

3,9 million $

3,1 million $

3,0 million $

2,6 million $

2,3 million $

7,5%

9,5%

7,1%

6,2%

5,6%

The Netherlands

Romania

Italy

Israel 

Turkey 

Cyprus
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Найбільші підприємства Чернівецької області
з іноземним капіталом

ТОВ «Аутомотів 
Електрік Україна»

Чернівецька філія ТОВ 
«СЕ Борднетце-Україна»

ТДВ «Сокирянський 
машинобудівний завод»

Фірма «Альтфатер 
Чернівці»

ТОВ «Дьолер Буковина»

ТОВ «СО’ОК»

ТОВ «Енгельхольм»

ТОВ «Сварог-Буковина»

Галузь: виробництво 
машин і устаткування

Галузь: виробництво 
електричного й електронного 

устаткування

Галузь: виробництво 
гідравлічного та 

пневматичного устаткування

Галузь: збирання 
безпечних відходів

Галузь: виробництво 
фруктових і овочевих соків

Галузь: виробництво 
фруктових і овочевих соків

Галузь: діяльність 
лікарняних закладів

Галузь: вирощування 
зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння 
олійних культур
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The Largest Enterprises of Chernivtsi Region  
With Foreign Capital

«Automotive Electric 
Ukraine», LLC 

Chernivtsi branch of  
«SE Bordnetze-Ukraine», LLC 

«Sokyrianskyi Mashyno-
budivnyi Zavod», ALC 

Firm  
«Altfater Chernivtsi»

«Doehler Bukovina », LLC 

«SO’OK», LLC 

«Angelholm», LLC

«Svarog-Bukovina», LLC 

Field: production of ma-
chinery and equipment

Field: production of electric 
and electronic equipment

Field: production of hydraulic 
and pneumatic equipment

Field: collection  
of safe waste

Field: production of fruit and 
vegetable juice

Field: production of fruit and 
vegetable juices

Field: medical  
institution activity

Field: growing of grain crops 
(except rice), legumes and 

seeds of oil crops
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Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями

Спільна операційна програма «Румунія-
Україна-Молдова ЄІСП на 2007-2013 рр.»

Впроваджено 
29  проектів на 
загальну суму 
16,5 млн євро.

Розпочато практичну реалізацію 8 проектів, виконавцями та партнера-
ми яких виступають представники Чернівецької області, залучено близько 
900,0 тис. євро грантових коштів.

Забезпечено організаційний супровід підго-
товки 13  проектних пропозицій, які подано на 
конкурсний відбір проектів.

Реалізовано 9 мікропро-
ектів з розвитку об’єктів со-
ціальної сфери в сільській 
місцевості на загальну суму 
4,3 млн грн.

Програма територіального співробітництва країн Східного партнерства 
«Україна-Молдова»

Спільна операційна програма  
«Румунія-Україна 2014-2020» ЄІС

Австрійська агенція розвитку (ADA)

ПРООН «Сталий розвиток сільських територій 
Чернівецької та Одеської областей»
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Cooperation with International Financial Organizations

Common operational program 
«Romania-Ukraine-Republic of Moldova 
ENPI for 2007-2013»

29 projects were 
implemented with total 
amount of 16.5 million euros.

There has begun the practical implementation of 8 projects, executives 
and partners of which are representatives of Chernivtsi region, and about 
900,0 thousand Euros in grant funds is being used.

Organizational support is provided for the 
preparation of 13 project proposals, which were 
submitted for competitive selection of projects.

9 micro projects for the 
development of social area 
objects in the countryside for 
the total amount of 4.3 million 
UAH were realized.

The Program of Territorial Cooperation of the Countries of the Eastern 
Partnership «Ukraine-Moldova»

Joint Operational Program  
«Romanian-Ukraine 2014-2020» EIC

Austrian Development Agency (ADA)

UNDP «Sustainable Local Development in Rural 
Areas of Chernivtsi and Odesa Oblasts»
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Німецьке Товариство Співробітництва (GIZ)

Програма «U-LEAD з Європою»

Здійснюється практична реалізація 2 пілотних проектів – «Інтегрований 
розвиток міст» та «Децентралізація влади в Україні». 

Також забезпечено моніторинг впровадження 3 проектів міжнародної 
технічної допомоги, які фінансуються за кошти ЄС: з них 2 проекти з 
модернізації системи освітлення та теплопостачання у м. Чернівці, і проект 
«Різні громади – спільні рішення для економічного зростання», що передбачає 
створення 10 сільськогосподарських кооперативів та інформаційних центрів 
у 10 об’єднаних територіальних громадах області.

За кошти міжнародних фінансових організацій розпочато реалізацію 
проекту з реконструкції системи водопостачання та проекту з проведення 
енергоефективних заходів у будівлях 33 бюджетних установ у м. Чернівцях, 
сума залучених грантових коштів складає по 3,0 млн. євро в кожному з 
проектів.
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German Cooperation Society (GIZ)

«U-LEAD with Europe» Program

Practical realization of 2 pilot projects - «Integrated Urban Development» and 
«Decentralization of Power in Ukraine» is being implemented.

Monitoring of the implementation of 3 international technical assistance 
projects funded by EU is provided: including 2 projects for the modernization 
of lighting and heat supply systems in the city of Chernivtsi, and the project 
«Different Communities - Common Solutions for Economic Growth», which 
provides for the creation of 10 agricultural cooperatives and information centers 
in 10 united territorial communities of the region.

At the expense of international financial organizations, there has begun the 
implementation of the project for  the reconstruction of water supply system 
and the project for energy-efficient measures in the buildings of 33 budget 
institutions in the city of Chernivtsi, the sum of the attracted grant funds is 
about 3.0 million euros for each of the projects.
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•	 Розгалужена мережа ЦНАПів, які надають послуги із державної 
реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно;
•	 Чернівецька торгово-промислова палата;
•	 Громадська організація «Буковинський центр реконструкції та розвитку»;
•	 Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернівецькій області;
•	 Чернівецька міська громадська організація «Центр громадської активності 
«Синергія»;
•	 Чернівецька міська громадська організація «Чернівецький Бізнес-центр»;
•	 Чернівецька обласна громадська організація «Буковинська фундація під-
тримки регуляторної реформи в Україні»;
•	 Громадська організація «Клуб підприємців Буковини»;
•	 Громадська організація «Буковинська асоціація сільськогосподарських 
дорадчих служб»;
•	 Чернівецький міський центр захисту приватних підприємців і підприємств 
малого бізнесу.

Інформаційну, методологічну та фінансову підтримку суб’єктам госпо-
дарської діяльності надають:

•	 56 громадських об’єднань суб’єктів підприємництва;
•	 26 інформаційно-консультаційних установ;
•	 19 кредитних спілок;
•	 10 фондів підтримки підприємництва;
•	 9 аудиторських фірм;
•	 7 бізнес-центрів;
•	 2 інноваційні фонди;
•	 2 інвестиційні компанії;
•	 1 лізинговий центр.

Інфраструктура підтримки бізнесу
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Infrastructure of Business Assistance

•	 An extensive network of CASPs that provide services of the state 
registration of legal entities and individual entrepreneurs, and the state 
registration of property rights to real estate;
•	 Chernivtsi Chamber of Commerce;
•	 Public organization «Bukovyna Center for Reconstruction and Development»;
•	 Regional fund for entrepreneurship assistance in Chernivtsi region;
•	 Chernivtsi City public organization «Center for Public Activity «Synerhia»;
•	 Chernivtsi City public organization «Chernivtsi Business Center»;
•	 Chernivtsi regional public organization «Bukovyna Foundation for Assistance 
for Regulatory Reform in Ukraine»;
•	 Public organization «Club of Entrepreneurs of Bukovyna»;
•	 Public organization «Bukovyna Association of Agricultural Advisory Services»;
•	 Chernivtsi City Center for the Protection of Private Entrepreneurs and Small 
Business Enterprises.

Information, Methodological and Financial Assistance to Business Entities is 
Provided by:

•	 56 public associations of business entities;
•	 26 information and consulting institutions;
•	 19 credit unions;
•	 10 enterprise assistance funds;
•	 9 audit firms;
•	 7 business-centers
•	 2 innovation funds
•	 2 investment companies;
•	 1 leasing center.
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Створено 13 січня 2017 року та включено до Реєстру індустріальних (про-
мислових) парків України.

Площа індустріального парку – 15,36 га.

Концепцією створення індустріального парку передбачено:
•	 розвиток  приладобудування;
•	 виробництво продукції легкої промисловості;
•	 переробку сільськогосподарської продукції.

Індустріальний парк «Новодністровськ»

Керуюча компанія Індустріального парку «Новодністровськ» –  
Публічне акціонерне товариство «Гравітон»

Пріоритетні сфери для інвестування
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Created January 13, 2017 and included to the Register of Industrial Parks  
of Ukraine.

The area of the industrial park is 15.36 ha.

The concept of the  creation of an industrial park provides:
•	 development of instrument ation/instrument engineering;
•	 production of light industry products;
•	 processing of agricultural products.

Industrial Park «Novodnistrovsk»

Managing Company of “Novodnistrovsk” Industrial Park –  
Public Joint Stock Company «Graviton»

Investment Priority Areas 
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•	 Поглиблена переробка лісосировини;
•	 Виробництво пиломатеріалів;
•	 Виробництво меблів;
•	 Виробництво ДСП, ДВП, МДФ, паркету, ламінату;
•	 Виробництво дерев’яних котеджів, альтанок;
•	 Виробництво альтернативних видів палива (пелет, брикетів).

Передумови та наявні ресурси:
•	 Загальна площа лісів – 258 тис.га;
•	 Основні породи – ялина (33,2%), 
бук (24,8%), дуб (16,6%), ялиця (15%);
•	 Обсяги заготівлі –  
більше 600 тис.м.3.;
•	 Запас зрілого і пристегаючого 
лісу – 16 915 000 м.3.;
•	 Наявні передумови для створення 
деревообробного кластеру. 

МОЖЛИВІ СФЕРИ ІНВЕСТУВАННЯ:

Інвестування у виробництво продукції деревообробної  
та меблевої промисловості

Передумови та наявні ресурси:
•	 Цегельно-черепична сировина – 
81 родовище, 21 розроблене;
•	 Глина тугоплавка – 1 родовище;
•	 Камінь будівельний – 6 родовищ;
•	 Пісок будівельний – 4 родовища;
•	 Родовища інших будівельних 
матеріалів – 14 (гіпс будівельний та 
вапняковий камінь);
•	 Піщано-гравійна суміш – 13 
родовищ.

Інвестування у виробництво будівельних матеріалів

•	 Створення підприємства з виробництва скловиробів;
•	 Створення гіпсопереробного виробництва;
•	 Виробництво стінових матеріалів (цегла, бруківка);
•	 Виробництво сухих будівельних сумішей та вапна;
•	 Виробництво облицювальних, оздоблювальних та покрівельних матеріалів;
•	 Виробництво гумових і пластмасових виробів.
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Prerequisites and available 
resources:
•	 The total area of forests is  
258 thousand ha;
•	 The main breeds are spruce 
(33.2%), beech (24.8%), oak (16.6%), 
fir (15%);
•	 The volume of workpiece - over 
600 thousand m3;
•	 Stock of mature and overgrown 
forest - 16 915 000 m3;
•	 There are prerequisites for creating 
a tree-cluster.

•	 In-depth processing of timber;
•	 Lumber production;
•	 Furniture production;
•	 Manufacturing of chipboard, fiberboard, MDF, parquet, laminate;
•	 Production of wooden cottages, arbors;
•	 Production of alternative fuels (pellets, briquettes).

Investing into the production of the woodworking  
and furniture industry products 

POSSIBLE INVESTMENT AREAS:

Prerequisites and available resources:
•	 Brick-tiling raw materials -  
81 deposits, 21 developed;
•	 Refractory clay - 1 deposit;
•	 Construction stone - 6 deposits;
•	 Construction sand - 4 deposits;
•	 Deposits of other building 
materials - 14 (construction gypsum 
and limestone);
•	 Sand-gravel mixture - 13 deposits.

Investing into the production of construction materials

•	 Creation of the glassware production enterprise;
•	 Creation of gypsum industry;
•	 Manufacture of wall materials (brick, cobblestone);
•	 Manufacture of dry building mixtures and lime;
•	 Manufacture of facing, finishing and roofing materials;
•	 Manufacture of rubber and plastic products.
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•	 Приладобудування;
•	 Виробництво електронного та електричного устаткування, 
радіоелектроніки, оптичної продукції, сонячних батарей;
•	 Проведення наукових досліджень, випробувань на базі діючих науково-
дослідних підприємств;
•	 Виробництво устаткування для сільського та лісового господарства;
•	 Виробництво сушильних установок, пилорам, продукції малої механізації 
та обладнання для рубки лісу;
•	 Виробництво вузлів та деталей для автотранспортних засобів.

Передумови та наявні ресурси:
•	 Наявність профільних наукових установ (Інститут Термоелектрики 
НАН України, Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук ЧНУ імені 
Ю. Федьковича);
•	 Науково-виробничі підприємства, що спеціалізуються на проведенні 
досліджень та виробництві продукції легкого машинобудування; 
•	 Ємність фахового кадрового потенціалу.

МОЖЛИВІ СФЕРИ ІНВЕСТУВАННЯ:

Інвестування у виробництво продукції машинобудування
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Prerequisites and available resources:
•	 Availability of specialized scientific institutions (Institute of Thermoelectricity 
of the National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Physical-Technical 
and Computer Sciences of the YuriyFedkovych Chernivtsi National University);
•	 Scientific-production enterprises specializing in research and manufacturing 
of light machine-building products;
•	 Capacity of professional personnel potential.

•	 Instrument manufacturing;
•	 Manufacture of electronic and electric equipment, radio electronics, optical 
products, solar batteries;
•	 Conducting scientific research, testing on the basis of existing scientific 
research enterprises;
•	 Manufacture of equipment for agriculture and forestry
•	 Manufacture of drying plants, sawmills, small mechanization products and 
equipment for forest felling;
•	 Manufacture of knots and parts for motor vehicles.

Investing in the production of machine building products

POSSIBLE INVESTMENT AREAS:
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•	 Створення підприємств з вирощування худоби і птиці та переробки м’яса 
з її подальшою заморозкою;
•	 Розведення риби (форелі) та її подальша переробка;
•	 Переробка та консервація овочів;
•	 «Шокова» заморозка та збереження фруктів та овочів;
•	 Заготівля та переробка продукції лісу (ягід, грибів, березового соку);
•	 Виробництво сухофруктів;
•	 Бутелювання лікувальної мінеральної води;
•	 Виробництво дитячого харчування.

Передумови та наявні ресурси:
•	 Виробництво свинини – 2407 тонн, м’яса ВРХ – 2195 тонн,  
птиці – 9322 тонн;
•	 Щорічна закладка садів – 350 га;
•	 Щорічний валовий збір плодоягідної продукції – понад 500 тис.тонн;
•	 Можливий обсяг заготівлі ягід – 80 тонн на рік, грибів – 13 тонн на рік;
•	 Запаси мінеральної води – 705 куб.м;
•	 Кількість розвіданих родовищ прісної, мінеральної та столової 
мінеральної води – 20;
•	 Наявні передумови для вирощування та переробки риби, зокрема наявні 
чисті гірські водоймища;
•	 Щорічні обсяги заготівлі риби – 7,7 тис. тонн, у тому числі форелі –  
0,6 тис. тонн.

МОЖЛИВІ СФЕРИ ІНВЕСТУВАННЯ:

Інвестування у виробництво продукції харчової промисловості



67

Prerequisites and available resources:
•	 Production of pork - 2407 tons, cattle meat - 2195 tons, poultry - 9322 tons;
•	 Annual gardening plantation- 350 hectares;
•	 Annual gross collection of fruit products - more than 500 thousand tons;
•	 Possible volume of berry harvesting - 80 tons per year, mushrooms -  
13 tons per year;
•	 Reserves of mineral water - 705 cubic meters;
•	 The number of explored deposits of fresh, mineral and table mineral water  
is 20.
•	 There are prerequisites for growing and processing fish, including existing 
clean mountain water bodies;
•	 The annual harvesting of fish is 7,7 thousand tons, including trout -  
0,6 thousand tons.

•	 Establishing livestock, poultry, and meat processing and freezing enterprises;
•	 Fish farming (trout) and its further processing;
•	 Vegetable processing and preservation;
•	 Shock freezing and preservation of fruits and vegetables;
•	 Harvesting and processing of forest products (berries, mushrooms,  
birch sap);
•	 Production of dried fruits;
•	 Bottling of medicinal mineral water;
•	 Production of baby food.

Investing into the food products production

POSSIBLE INVESTMENT AREAS:
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•	 Створення ІТ-підприємств;
•	 Створення ІТ-парків;
•	 Фінансування розвитку ІТ-аутсорсингу;
•	 Створення центрів трансферу технологій;
•	 Надання консультаційних послуг суб’єктам трансферу технологій.

Передумови та наявні ресурси:
•	 Асоціація «Кластер Буковинських інноваційних технологій імені Йозефа 
Шумпетера»;
•	 Наявність профільних наукових установ – Інститут фізико-технічних та 
комп’ютерних наук ЧНУ імені Ю. Федьковича;
•	 Можливість вищих навчальних закладів готувати якісних спеціалістів для 
ІТ-сфери;
•	 В області працює більше 40 ІТ-компаній;
•	 В ІТ-індустрії області зайнято близько 2 тис. спеціалістів.

МОЖЛИВІ СФЕРИ ІНВЕСТУВАННЯ:

Стимулювання розвитку ІТ-сфери
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•	 Creation of IT enterprises;
•	 Creation of IT parks;
•	 Financing the development of IT outsourcing;
•	 Creation of technology transfer centers;
•	 Providing consulting services to the technology transfer entities.

Prerequisites and available resources:
•	 Association «Bukovyna Innovative Technology Cluster Named After Joseph 
Schumpeter»;
•	 There are specialized scientific institutions - Institute of Physical-Technical 
and Computer Sciences of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University;
•	 The ability of higher education institutions to prepare high-quality specialists 
for the IT field;
•	 More than 40 IT companies operate in the region;
•	 The IT industry of the region employs about 2 thousand specialists.

Stimulating the development of IT area

POSSIBLE INVESTMENT AREAS:
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Investment Propositions (Greenfield, Brownfield)

Investors & partners
Location of Chernivtsi region’s 

investment proposals
Commercial  
proposals
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We invite you to cooperation!Запрошуємо до співпраці!

Чернівецька обласна 
державна адміністрація

58010, м. Чернівці, 
вул. Грушевського, 1;

Телефони: 
+38 (0372) 55-15-89, 51-30-10;

Факс: +38 (0372) 55-37-76;
Е-mail: oda@bukoda.gov.ua

Веб-сайт: www.bukoda.gov.ua

Chernivtsi Regional 
State Administration

58010, Chernivtsi City, 
Hrushevskoho str., 1; 
Telephone: 
+38 (0372) 55-15-89, 51-30-10; 
Fax: +38 (0372) 55-37-76; 
E-mail: oda@bukoda.gov.ua 
Website: www.bukoda.gov.ua




