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Menskas pilsētas teritoriālās 

kopienas 17 starostyn rajoni 



ĢENĒZE 

Pirmā sesija notika 2020. gada 2. decembrī 
Menskas pilsētas dome - Menskas MTG OMS. 

Kopienas teritorijas kopējā platība ir 102 957,7 hektāri. 
Norēķinu skaits: 
● pilsēta - 1 

● pilsētas tipa apdzīvota vieta - 1 

● ciemi, pilsētas - 37 

2016. gada decembra beigās tika pieņemts lēmums 
izveidot Menskas OTG. 

Pirmā sesija - 30.05.2017 

Kopienas teritorijas kopējā platība ir 78 201,6 
hektāri 
Norēķinu skaits: 
● pilsēta - 1 

● pilsētas tipa apdzīvota vieta - 1 

● ciemi, pilsētas - 31 



                   

 

No kopienas 

administratīvā centra - 

no Menas uz: 

 

Kijeva - 210 km. 

Čerņigova - 69 km. 

Ņižina - 114 km. 

Pryluky - 148 km. 

Rīga - 968 km. 

Viļņa — 690 km. 

Varšava - 1038 km. 

Odesa - 687 km. 

Ļvova - 751 km. 

Attālums līdz tuvākajām dzelzceļa stacijām un 
lielākajām pilsētām 



                 KOPIENAS IEDZĪVOTĀJS 

 Iedzīvotāji kopā 26014 

Vecums no 0 līdz 17 gadiem 3901 

meitenes 51,0% 

 zēni 49,0% 

Vecums no 18 līdz 39 gadiem 7453 

 meitenes 49,0% 

zēni 51,0% 

Vecums no 40 līdz 59 gadiem 7326 

 sievietes 51,0% 

vīriešiem 49,0% 

Vecums 60+ 7334 

 sievietes 63,0% 

vīriešiem 37,0% 



Kopienas iedzīvotāju skaits pēc apvidus 



KOPIENAS LOĢISTIKA 

Lidmašīnu pieejamība Menas 
pilsētā un Voloskivci ciemā 

Valsts nozīmes ceļš: 

Čerņigova-Menas-Sosņica-Gremjača 

(H-27) 

Teritoriālie ceļi: 
• Čerņigova-Menas-Koryukivka-Semenivka 

(T25-36) 

• Korjukivka - Sinjavka - Blistova - Menas 

(T-25-34); 

• Korjukivka - Sahutivka - Menas (T-25-36); 

• Menas - Makošine (T-25-42); 

• Menas - Ostrech (T-25-43). 

Dzelzceļa sliežu ceļš Pd-Zh. dzelzceļš 
un dzelzceļa stacija "Mēna" 

Desnas upe - vairāk nekā 120 km. 
kanāliem 



Publiskie ceļi un Menskas kopienas teritorija 



 

 

 
 
 
Īpaši sakari rezerves komandpunktam 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ukrainas Nodokļu dienesta birojs  

IeM TSC servisa centrs Nr.7444 

Menskas rajona tiesa 

Menskas pasta nodaļa  

PĀRVALDĪBAS IESTĀŽU TERITORIĀLIE BIROJI KOPIENAS TERITORIJĀ 

Menskas rajona telekomunikāciju centrs Nr.232 



MENAS PILSĒTA IR UZTICAMA 
AIZSARDZĪBAS BĀZE 



Industriālais PARKS "MENSKY" 

22.07.2022. — 

izveidots un 

apstiprināts 

industriālā parka 
koncepcija 

Investīcijām labvēlīgs "klimats". 



APRAKSTS Vērtība 

Juridisko personu skaits 

Fizisko personu - uzņēmēju skaits 

691 

3181 

Veikalu skaits 153 

Ēdināšanas iestāžu skaits 12 

Reģistrēto tirgu apgabals 2,6 ha 

Tirgus skaits 2 

Lielveikalu skaits 1 

Uzņēmējdarbības 
vienības 



Menskas "siers" ir viena lieta ar vadošais 
ukraiņu siera gatavošana uzņēmumiem , 

kuriem tas pieder Uzņēmums " Milkyland ". 
Ukraina ". 

Rūpnīca tika uzcelta 1984 . 

Specializējas cieta un delikāta sviesta 
ražošanā sieri 

2012. gadā ražotne saņēma 
sertifikātu par atbilstību ISO 
9001:2009 standartam 



Minerāls dabisks terapeitiskais galda ūdens 

TM "OSTRECHENSKA" tiek iegūta ar akas 830 m dziļumā . 
un ir ne tikai unikāla garša, bet arī ārstnieciska kvalitāte_ _ 

Ģenerālis produktivitāte rindas : 

- 60 tūkstoši pudeļu minerālūdens maiņai ; _ _ 

- un ražošanas līnija _ salds bezalkoholisks dzērieni 
produktivitāte 12 tūkstoši pudeļu pārmaiņām _ _ 

Uzņēmumā kopš 2005. gada vadības sistēma 
darbojas kvalitāti ISO 9001-2000. 

SIA "NEPTUN" 



Kontrolpaketes _ _ ir lietuviešu uzņēmums 

Klaipēda _ Kartonas ". 

Uzņēmums specializējas 3 slāņu gofrētā 
kartona un gofrētā kartona ražošanā . 

Iepakojuma tirgū kopš 1972. gada. 
Uzņēmums ir iekļauts top 10 uzņēmumi-

gofrētā kartona ražotāji ar piekļuvi Eiropas _ 

_ tirgus _ 

apjoms ražošanu gofrētāji ir līdz 2 miljoniem 
kvadrātmetru . mēnesī _ _ 

150 strādnieki vietām 

RŪPNIECĪBA 



PrJSC  „Ceļu remonta un būvniecības nodaļa Nr.82 

Uzņēmums tirgū darbojas jau vairāk nekā 24 gadus, nodarbojas ar 
autoceļu remontu un būvniecību, asfaltbetona ražošanu un beramā 
akmens materiālu un asfaltbetona tirdzniecību. 

RŪPNIECĪBA 



Dravas ir reģistrētas 

33 

Noslēgti nomas līgumi 
1700. gads 

Vidējais zemes rādītājs 

53 

Lauksaimniecības uzņēmumi sabiedrībā 

54 vienības 1500 darba vietas 

Kopienas zemes fonds 

Kopā - 83644 ha. 
Aramzeme - 67 984 

hektāri. 





VIETĒJĀ UGUNSDZĒSĪBA 



IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

ZZSO I-III grādi - 10 

• Studentu skaits ir 2250 

• Mācībspēku skaits ir 289 

• Apkalpojošā personāla skaits ir 
119 

ZZSO I-II grādi - 2 

• Skolēnu skaits ir 172 

• Mācībspēku skaits ir 29 

• Apkalpojošā personāla skaits ir 12 

Pirmsskolas izglītības 
iestādes-15 

• Skolēnu skaits ir 596 

• Skolotāju un audzinātāju skaits ir 
84 

• Apkalpojošā personāla skaits ir 99 

Ārpusskolas izglītības iestādes - 4 

• Jauno tehniķu stacijā - 12 darbinieki, 390 

skolēni 
• Minskas bērnu un jaunatnes sporta skolā 

- 14 darbinieki, 210 skolēni 
• Minskas bērnu un jauniešu jaunrades 

centrs - 13 darbinieki, 602 skolēni 
• Bērnu mūzikas skolā 22 darbinieki, 210 

skolēni 
• Starpskolu izglītības un rūpniecības 

kombināts - 16 darbinieki, 160 skolēni 
 

 



     SPORTA KOPIENA 

 Lietišķo zinātņu universitāte 1 

Treneru skaits 9 

Skolēnu skaits 197 

Pagājušā gada balvu ieguvēju skaits (reģionālajā 
un ukraiņu) 

37 

Sadaļas (basketbols, pankrations , pauerliftings , 

futbols, vieglatlētika, brīvā cīņa) 
6 

finansējums , tūkstoši grivnu. 3438,9 



  
Medicīnas 

personāla skaits 
Cits personāls 

Numurs 

starpkopiena 

stacionāriem _ 

ārstēšana 

Uz NP " Menska pilsētas slimnīca » 237 49 130 

KNP " Menskas primārais medicīnas un 

sanitārais centrs ." palīdzība » 
114 18 0 

• Medicīnas klīnikas – 7. 81 darbinieks 

• FAP - 23 (ieskaitot FP-16) Darbinieki - 37. 

VESELĪBAS APRŪPES IESTĀDES 



     ĶNP "MENSK PILSĒTAS SLIMNĪCA" 

• Slimnīcai ir augstāka akreditācijas 
kategorija; 

• Saņemts kvalitātes vadības sistēmas 
sertifikāts; 

• atzīts - "Slimnīca ir draudzīga 
bērniem"; 

• 130 gultasvietas; 

• 16 medicīnisko pakalpojumu paketes; 
• Līgumu summa ar NSZU ir 63,6 

miljoni UAH. 

• 2 mājas ārstiem. 
 



Mūsdienīgs slimnīcas aprīkojums 

Endoskopiskais kabinets 
• Mūsdienu endoskopiskās 

iekārtas 

Klīniskās diagnostikas laboratorija 
• moderna digitālā krāsu ultraskaņas iekārta 

Trīs operāciju zāles 
• jauns operāciju galds 

• Bezēnas darbības lampa 

• Ķirurģiskie instrumenti 
• Laparoskopiskais statīvs 

Dzemdību nodaļa 
• Cuvez jaundzimušajiem 

• Jaunākās perinatālās tehnoloģijas 

• Mātes un bērna kopīga uzturēšanās 

Datortomogrāfija 



Viņi dodas uz Menas 

dzemdēt 
1. Novgorodas-Siverskas TG 

2. Snovska TG 

3. Menskas TG 

4. Berezņanska TG 

5. Borznjanska TG 

6. Sosnickas TG 

7. Ponornickas TN 

8. Koropska TG 

9. Holminska TG 

 

 



       MĀJOKLIS ĀRSTIEM 



KULTŪRAS INSTITŪCIJAS 

Kultūras nams 

Jauniešu kultūras 
un atpūtas centrs 

Publiskā bibliotēka 

Muzejs 

• Skaitlis ir 25 

• Sēdvietu skaits - 5735 

• Darbinieku skaits ir 68 

• Daudzums - 1 

• Vietu skaits ir 157 

• Darbinieku skaits ir 6 

• Skaitlis ir 25 

• Lasītavā ir 205 sēdvietas 

• Darbinieku skaits ir 36 

• Grāmatu fonds - 198984.g 

• Daudzums - 1 

• Personāla skaits ir 4 

• Eksponātu skaits ir 19 239 



"MINORITĀTES TŪRISTS" 

•10 gastronomijas 

maršrutos 

•15 velomaršruti 
•5 ekomaršruti 
•Keramikas 

meistarklases 

 

 

 

Vairāk nekā 40 000 tūristu Katru gadu apmeklē Menas 

•2 ikgadējie gadatirgi 

•5 gada festivālos 

 

 

 



LUMENA 





10 000 
Čerņigovas apgabals, Dņepro 
apgabals , Poltavas apgabals, 

Harkovas apgabals, Volīnas 
apgabals, Kijevas apgabals, 

Ļvovas apgabals, Vinnicas 
apgabals, Sumi apgabals, 

Baltkrievija 



Blistova 



Bērnu atpūtas komplekss " 

Kazkovy " 

Minerālūdens 
"Ostrechenska" 





" Fiesta ", " Jaunība ", " Kaļiņonka ", "Pārsteigums" 



 

 

 

 

 

 

Menskas  

pilsētas teritoriālās kopienas objektu 
būvniecības un rekonstrukcijas  

PRIORITĀTES     ATTĪSTĪBA 

KOPIENAS 



Nedzīvojamās ēkas rekonstrukcija ar administratīvo pakalpojumu 
sniegšanas centra izvietošanu uz ielas. Heroiv ATO, 9 Menas pilsētā, 

Čerņigovas reģionā 

Projekta īstenošanai nepieciešamo līdzekļu 
apjoms ir UAH 7 900,00 tūkst. 



Menas pilsētas centrālā laukuma rekonstrukcija ar apļveida satiksmes 
sakārtošanu 

 

Apļveida krustojuma būvniecības 
izmaksas ir 15 miljoni UAH. 



" Menskas pilsētas slimnīcas 3 stāvu medicīnas korpusa fasādes rekonstrukcija ar siltumtīklu 
remontu, izmantojot siltuma renovācijas pasākumus uz ielas. Ševčenko, 61 gads Menas pilsētā 

Čerņihivska reģioni »



Jauns gadījums 

Īstenošanas periods ir 2 gadi 

Projekta kopējais budžets ir UAH 21 555,5 tūkst 



 

" Sporta kompleksa rekonstrukcija Sv. Krylova, 4 Mena Chernihivska 

pilsētā reģioni » 



 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Čerņigovas apgabala Menas 
pilsētā.Projekta  

īstenošanai nepieciešamo līdzekļu apjoms ir UAH 10,0 milj. 

 

 







2013. gada 13. februāris 

Pieņemot lēmumu "Par piekrišanas došanu pievienoties Eiropas iniciatīvai "Pilsētu mēru vienošanās", Minskas pilsētas dome 
pievienojās Eiropas klimata aizsardzības iniciatīvai "Pilsētu mēru vienošanās" un tādējādi paziņoja par nodomiem samazināt fosilā 

kurināmā patēriņu un , attiecīgi CO 2 emisijas par 20%, ieviešot energoefektīvu pasākumu kompleksu visās pilsētas dzīves jomās. 



PILSĒTAS PRAKTISKĀ PIEREDZE "MĒRU 
LĪGUMĀ" 

 



Menskas kopiena 

iniciatīvā 



Mēs nestāvam uz vietas! 
                    Paldies visiem, kas pieliek pūles mūsu kopienas un visas Ukrainas 

atjaunošanai un attīstībai!  
Slava Ukrainai! 

 



Mērs : PRIMAKOVS HENNADIJA ANATOLIJOVIČS 
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