
Чернігів – місто легенд, яке 
славиться своїми пам’ятками 
часів Київської держави  
та Гетьманщини, розташоване  
у Придніпровській низовині,  
на правому березі річки Десна.

У “Повісті временних літ” 907 роком датовано 
спогад про похід київського князя Олега 
на Константинополь, у якому взяли участь 
представники з Чернігова.

За переказами та легендами, Чернігів 
отримав назву на честь першого місцевого 
князя – Чорного. Інша історія походження 
назви міста стверджує, що вона бере початок 
від великих, дрімучих і “чорних” лісів,  
які оточували місто з усіх боків.

Основні визначні пам’ятки Чернігова 
розташовані в самому центрі міста – Княжому 
дитинці, який ще називають Валом, де раніше 
стояла знаменита чернігівська фортеця.

Завдяки старовинним церквам та храмам, 
їхній історії, таємницям та красі Чернігів має 
звання міста церков: унікальний підземний 
архітектурний комплекс – Антонієві печери, 
архітектурна та історична перлина – Спасо-
Преображенський собор, один із найстаріших в 
Україні ансамбль культових споруд – Єлецький 
Свято-Успенський монастир, єдина однонефна 
церква часів Київської держави, яка збереглася 
до наших часів, – Іллінська церква, символ 
міста та втілення кращих традицій вітчизняної 
сакральної архітектури – Катерининська церква 
та багато інших унікальних споруд.

Місто героїв – 
Чернігів

Пам’ятна медаль

Чернігів – місто з більш ніж 1300-річною 
історією, яке вміло протистояти ворогу 
за часів Київської держави, козаччини, 
відвойоване під час Другої світової війни, 
стало справжнім форпостом незламності 
духу в ХХІ столітті під час повномасштабного 
вторгнення російських окупантів.

Мужньо і стійко Чернігів витримав понад 
місяць блокади, авіаційних бомбардувань  
і артилерійських обстрілів, зазнавши 
значних руйнувань, помітних на кожному 
кроці, і перетворився на місто героїв,  
які не дали загарбнику прорвати оборону  
та “розрізати” Україну на частини.

Місто поступово оживає, оговтуючись 
від жахіть та ліквідуючи завдану ворогом 
шкоду, а жителі Чернігова вірять, що Україна 
незабаром переможе і до привітного міста 
знову завітають поціновувачі історії! 

Художник – Наталія Фандікова.
Скульптори: Анатолій Демяненко, Святослав 
Іваненко.
Програмне моделювання – Юрій Лук’янов.

За твердженням істориків, 
Чернігівське князівство було 
розміром із сучасну Францію, а його 
землі простягалися до Дону та Оки.
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28 березня 2023 нейзильбер 35,0 мм спеціальний анциркулейтед гладкий до 100 000 шт.
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