
Městské územní společenství 
Mena  

regionu Chernihiv 



17 starostyn okresů obce 
města Mena 



GENESIS 

 

Dne 2. prosince 2020 se konalo první zasedání 
městské rady v Mena - oblast místní správy Mena 
státní univerzity. Celková výměra území obce je 
102 957,7 hektarů.  
Počet sídel:  
město - 1  
osídlení městského typu - 1  
vesnice, sídel - 37 

Na konci prosince 2016 bylo rozhodnuto o 

vytvoření Mena OTG.  

První zasedání - 30.05.2017  

Celková rozloha území obce - 78201,6 ha  

Počet sídel:  
město - 1  

osada městského typu - 1  

vesnice, sídel - 31 



Vzdálenost od nejbližších  
železničních stanic a velkých měst 
 

Z administrativního 

centra obce - 

z Mena do: 

 

-Kyjev - 210 km. 

-Černihiv - 69 km. 
-Nižyn - 114 km. 

-Pryluky - 148 km. 
-Bakhmach - 78 km. 

-Šostka - 133 km. 
-Konotop - 102 km. 

-Koryukivka - 31 km. 
-Sosnycja - 20 km. 

-Odesa - 687 km. 
-Lvov - 751 km. 



POPULACE SPOLEČENSTVÍ 
 Celkový počet obyvatel 26014 

Věk od 0 do 17 let 3901 

 Dívky 51,0 % 

 chlapci 49,0 % 

Věk od 18 do 39 let 7453 

 dívky 49,0 % 

 Kluci 51,0 % 

Věk od 40 do 59 let 7326 

 ženy 51,0 % 

 Muži 49,0 % 

Věk 60+ 7334 

 ženy 63,0 % 

 Muži 37,0 % 



OBYVATEL KOMUNITY MĚSTA MENA 



KOMUNITNÍ LOGISTIKA 

Dostupnost letišť ve městě Mena a 
vesnici Voloskivtsi 

Silnice státního významu : 
Černihiv - Mena - Sosnycja - Grem ` jachta   

(H-27) 

Územní silnice: 
• Černihiv -Mena-Koryukivka-Semenivka 

(T25-36) 

• Koryukivka - Sinyavka - Blystova - Mena 

(T-25-34); 

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

• Mena - Makoshine (T-25-42); 

• Mena - Ostřech (T-25-43). 

Železnice dráha Jihozápad . železnice 
a železnice Stanice Mena 

Řeka Desná - více než 120 km. kanály 



DÁLNICE VEŘEJNÉHO UŽÍVÁNÍ OBCE MĚSTA MENA 



MĚSTO MENA JE SPOLEHLIVOU 
OBRANNOU ZÁKLADNOU 



 

 

 

 

 

Speciální komunikace pro záložní 
velitelské stanoviště 

Úřad daňové služby Ukrajiny  

Servisní středisko TSC 
Ministerstva vnitra č. 

7444 

Okresní soud v Mena 

Mena pošta  

ÚZEMNÍ ÚŘADY VLÁDNÍCH ORGÁNŮ NA ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ 

Menské okresní telekomunikační středisko č. 232 



PRŮMYSLOVÝ PARK "MENSKÝ" 

22.07.2022 - Vytvořeno 
a schváleno 

koncept průmyslového 
parku 

Příznivé "klima" pro investice 



POPIS Hodnota 

Počet právnických osob 

Počet fyzických osob - podnikatelů 

691 

3181 

Počet obchodů 153 

Počet stravovacích zařízení 12 

Oblast registrovaných trhů 2,6 ha 

Počet trhů 2 

Počet supermarketů 1 

Podnikatelské 

subjekty 



Menský „sýr“ je jedna věc s vedoucí 
ukrajinština výroba sýra podniky , kterým 

patří Společnost " Mléčný kraj ". Ukrajina “. 
Závod byl postaven v roce 1984 . 

Specializuje se na výrobu másla, pevného a 

jemného sýry _ 

V roce 2012 závod obdržel certifikát 
o shodě s normou ISO 9001:2009 



Minerální přírodní terapeutická stolní voda 

TM "OSTRECHENSKA" je těžena s studny hloubka 830 m 

. a má nejen _ jedinečná chuť, ale také léčivá kvalita _ 

Všeobecné produktivita linky : 

- 60 tisíc lahví pro změnu minerální voda ; 

- a výrobní linka _ bonbón nealkoholický nápoje produktivita 

12 tisíc lahví pro změnu _ 

Od roku 2005 v podniku systém řízení funguje 

kvalitní ISO 9001-2000. 

LLC "NEPTUN" 



Kontrolní podíl _ má litevský podnik 

Klaipedos _ Kartonas “. 
Podnik se specializuje na výrobu 3-vrstvé 

vlnité lepenky a vlnité lepenky . 

Na trhu obalů od roku 1972. 
Společnost je zařazena do top 10 podniky-

výrobci vlnité lepenky Ukrajiny s přístupem 
k evropské trhu _ 

hlasitost Výroba zvlňovače je až 2 miliony 
metrů čtverečních . za měsíc _ 

150 dělníků místa 

PRŮMYSL 



PrJSC  „ Oddělení oprav a výstavby komunikací č. 82 

Společnost působí na trhu již více než 24 let, zabývá se opravami a 
výstavbou dálnic, výrobou asfaltobetonů a obchodem se sypkými 
kamennými materiály a asfaltovým betonem. 

PRŮMYSL 



Včeliny jsou registrovány 

33 

Jsou uzavřeny nájemní smlouvy 

1700 

Průměrné skóre země 

53 

Zemědělské podniky v obci 
54 jednotek 1500 pracovních míst 

Společenský pozemkový fond 

Celkem - 83644 ha. 
Orná půda - 67 984 

hektarů. 





MÍSTNÍ HASIČI 



VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 

stupně ZZSO I-III - 10 

• Počet studentů je 2250 

• Počet pedagogických pracovníků 
je 289 

• Počet servisních pracovníků je 
119 

stupně ZZSO I-II - 2 

• Počet studentů je 172 

• Počet pedagogických pracovníků 
je 29 

• Počet servisních pracovníků je 12 

Instituce předškolní 
výchovy-15 

• Počet žáků je 596 

• Počet učitelů a vychovatelů je 84 

• Počet servisních pracovníků je 99 

Instituce mimoškolního vzdělávání - 
4 

• Stanice mladých techniků - 12 

zaměstnanců, 390 žáků 

• Sportovní škola dětí a mládeže Minsk - 14 

zaměstnanců, 210 žáků 

• Minské centrum kreativity dětí a mládeže 
- 13 zaměstnanců, 602 žáků 

• Dětská hudební škola 22 zaměstnanců, 
210 žáků 

• Meziškolní vzdělávací a průmyslový závod 
- 16 zaměstnanců, 160 studentů 

 

 



     SPORTOVNÍ KOMUNITA 

 Univerzita aplikovaných věd v Minsku 1 

Počet trenérů 9 

Počet žáků 197 

Počet loňských vítězů cen (regionální a 
ukrajinské) 

37 

Oddíly (basketbal, pankration , powerlifting , 

fotbal, atletika, volný styl) 

6 

Financování oblasti sportu tisíc hřiven. 3438,9 



  
Počet 

zdravotnického 

personálu 

Další personál 

Číslo 

intercommunity 

pro stacionární 

léčba 

Do NP Minsk _ městský nemocnice » 237 49 130 

KNP " Primární lékařské a hygienické 

středisko v Minsku " . pomoc » 
114 18 0 

• Lékařské ambulance – 7. 81 zaměstnanců 

• FAP – 23 (včetně FP-16) Zaměstnanci – 37. 

ZDRAVOTNÍ INSTITUCE 



     KNP "MĚSTSKÁ NEMOCNICE MENA" 

• Nemocnice má vyšší akreditační 
kategorii; 

• obdržen certifikát systému 
managementu kvality; 

• uznáno - "Nemocnice je přátelská k 
dětem"; 

• 130 lůžek; 
• 16 balíčků lékařských služeb; 
• Výše smluv s NSZU je 63,6 milionů 

UAH. 

• 2 domy pro lékaře. 
 



Moderní vybavení nemocnice 

Endoskopická ordinace 
• Moderní endoskopické 

vybavení 

Klinická diagnostická laboratoř 
• moderní digitální barevný ultrazvukový přístroj 

Tři operační sály 
• nový operační stůl 
• Operační lampa bez stínu 

• Chirurgické nástroje 

• Laparoskopický stojan 

Porodnice 
• Cuvez pro novorozence 

• Nejnovější perinatální technologie 

• Společný pobyt matky a dítěte 

Počítačová tomografie 



Jedou do Mena 

porodit 

1. Novgorod-Siverska TG 

2. Snovská TG 

3. Minsk TG 

4. Berezňanská TG 

5. Borznyanska TG 

6. Sosnytska TG 

7. Ponornytska TN 

8. Koropská TG 

9. Kholmynska TG 

 

 



       UBYTOVÁNÍ PRO LÉKAŘE 



INSTITUCE KULTURY 

Dům kultury 

Centrum kultury a 

volného času mládeže 

Veřejná knihovna 

muzeum 

• Číslo je 25 

• Počet míst - 5735 

• Počet zaměstnanců je 68 

• Množství - 1 

• Počet míst je 157 

• Počet zaměstnanců je 6 

• Číslo je 25 

• Počet míst v čítárně je 205 

• Počet zaměstnanců je 36 

• Knižní fond - 198984 

• Množství - 1 

• Počet zaměstnanců je 4 

• Počet exponátů je 19 239 



"MENŠINOVÝ TURIST" 

•10 gastronomických 

trasy 

•15 cyklistických tras 

•5 ekologických tras 

•Mistrovské kurzy 

keramiky 

 

 

 

Více než 40 000 turistů Každý rok navštíví Mena 

•2 výroční veletrhy 

•5 roční festivaly 

 

 

 



LUMENA 





10 000 
Černihovská oblast, Dněproská 

oblast , Poltavská oblast, 

Charkovská oblast, Volyňská 
oblast, Kyjevská oblast, 

Lvovská oblast, Vinnycká 

oblast, Sumská oblast, 

Bělorusko 



Blistowa 



Dětský rekreační komplex " 

Kazkovy " 

Minerální voda 

"Ostrechenska" 





" Fiesta ", " Mládí ", " Kalynonka ", "Překvapení" 



Rekonstrukce nebytového domu s umístěním Centra poskytování 
administrativních služeb na ulici. Heroiv ATO, 9 ve městě Mena , 

Chernihiv region 

Výše finančních prostředků nutných pro 
realizaci projektu je 7 900,00 tis. UAH. 



Rekonstrukce centrálního náměstí města Mena s uspořádáním 
okružní dopravy 

 

Náklady na výstavbu kruhového 

objezdu jsou 15 milionů UAH. 



" Rekonstrukce fasády 3patrové lékařské budovy Městské nemocnice v Mensku s opravou tepelných 

sítí s využitím opatření tepelné obnovy na ulici. Ševčenko, 61 let ve městě Mena Chernihivska 

regiony »



Nový případ 

Doba realizace je 2 roky 

Celkový rozpočet projektu je 21 555,5 tis. UAH 



 

„ Rekonstrukce sportovního areálu na ulici sv. Krylova, 4 ve městě 
Mena Chernihivska regiony » 



 

Rekonstrukce úpraven vody ve městě Mena, Černihovská oblast  
Objem finančních prostředků potřebných pro realizaci projektu je 10,0 mil. UAH. 

 

 



Centrum kulturních služeb 

jako nástroj komunitní 

soudržnosti 





13. února 2013 

Přijetím rozhodnutí „O udělení souhlasu k připojení k evropské iniciativě „Dohoda starostů“ se Rada města Minsku připojila k 
evropské iniciativě pro ochranu klimatu „Dohoda starostů“ a deklarovala tak svůj záměr snížit spotřebu fosilních paliv a emise CO 2 

o 20 % zavedením komplexu energeticky účinných opatření ve všech oblastech života města. 



PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI  
MĚSTA MENA NA "DOHODĚ STAROSTŮ" 



Menská komunita je 
iniciativa 



Nestojíme na místě! 
                    Děkujeme všem, kteří se snaží obnovit a rozvíjet naši komunitu a 

celou Ukrajinu!  

Sláva Ukrajině! 
 



Starosta : PRIMAKOV GENNADIY ANATOLIYOVYCH 
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