
Stedelijke  
territoriale gemeenschap van Mena in de regio Tsjernihiv 



17 Starosty-districten 



GENESIS 

 

Op 2 december 2020 vond de eerste zitting van de 
gemeenteraad van Menska plaats - Menska-
gemeenschap.  

De totale oppervlakte van het grondgebied van de 
gemeenschap is 102.957,7 hectare.  
Het aantal nederzettingen:  
stad - 1  
nederzetting van het stadstype - 1  
dorp, nederzettingen - 37 

Eind december 2016 werd besloten om de Minsk 

OTG op te richten.  

De eerste sessie - 30.05.2017  

De totale oppervlakte van het grondgebied van de 

gemeenschap - 78201,6 hectare  

Aantal nederzettingen:  

stad - 1  

stedelijke nederzetting - 1  

dorp, nederzettingen - 31 



Afstand tot de dichtstbijzijnde  

treinstations en grote steden 

 
Vanuit het 

administratieve 

centrum van de 

gemeenschap - 

van Mena naar: 

 

-Kiev - 210 km. 

-Tsjernihiv - 69 km. 

-Nizhyn - 114 km. 

-Pryluky - 148 km. 

-Bakhmach - 78 km. 

-Shostka - 133 km. 

-Konotop - 102 km. 

-Korjoekivka - 31 km. 

-Sosnytsië - 20 km. 

-Odessa - 687 km. 
-Lviv - 751 km. 



BEVOLKING VAN DE GEMEENSCHAP 

 Totaal aantal inwoners 26014 

Leeftijd van 0 tot 17 jaar 3901 

 Meisjes 51,0% 

 jongens 49,0% 

Leeftijd van 18 tot 39 jaar 7453 

 meisjes 49,0% 

 Jongens 51,0% 

Leeftijd van 40 tot 59 jaar 7326 

 Dames 51,0% 

 Mannen 49,0% 

Leeftijd 60+ 7334 

 Dames 63,0% 

 Mannen 37,0% 



Bevolking van de gemeenschap 



COMMUNAUTAIRE LOGISTIEK 

Beschikbaarheid van 

landingsbanen in de stad Mena en 

het dorp Voloskivtsi 

Weg van staatsbelang : 

Tsjernihiv - Mena - Sosnytsia - Grem ' yach   

(H-27) 

Territoriale wegen: 

• Tsjernihiv -Mena-Koryukivka-Semenivka 

(T25-36) 

• Koryukivka - Sinyavka - Blystova - Mena 

(T-25-34); 

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

• Mena - Makoshine (T-25-42); 

• Mena - Ostreek (T-25-43). 

Spoorweg spoor Zuid-Westen . 

spoorwegen en spoorwegen Mena-  

Desna-rivier - meer dan 120 km. 

kanalen 



Communautaire wegen 



DE STAD MENA IS EEN BETROUWBARE 

DEFENSIEBASIS 



 

 

 
 
 
Speciale mededelingen voor de 
reservecommandopost 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kantoor van de Belastingdienst van Oekraïne  

Servicecentrum van 

de TSC van het 

Ministerie van 

Binnenlandse Zaken 

nr. 7444 

Districtsrechtbank van Mena 

Postkantoor van Mena  

TERRITORIALE KANTOREN VAN OVERHEIDSINSTELLINGEN OP HET 

GRONDGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP 

Mena District 
Telecommunicatiecentrum nr. 232 



INDUSTRIEEL PARK "MENSKY" 

22-07-2022 - Gemaakt 

en goedgekeurd 

het concept van een 

industriepark 

Gunstig "klimaat" voor investeringen 



OMSCHRIJVING Waarde 

Aantal rechtspersonen 

Het aantal natuurlijke personen - ondernemers 

691 

3181 

Aantal winkels 153 

Aantal horecagelegenheden 12 

Gebied van geregistreerde markten 2,6 ha 

Aantal markten 2 

Aantal supermarkten 1 

Zakelijke entiteiten 



Mnsky "kaas" is één ding met leidend 

Oekraïens kaas maken ondernemingen 

waartoe het behoort bedrijf " Melkland ". 

Oekraïne ". 

De fabriek is gebouwd in 1984 . 

Gespecialiseerd in de productie van boter, 

stevig en delicaat kazen _ 

In 2012 ontving de fabriek een 

certificaat van overeenstemming 

met de ISO 9001:2009- norm 



Mineraal natuurlijk therapeutisch tafelwater 

TM "OSTRECHENSKA" wordt gedolven met putten 830 

meter diep . en heeft niet alleen unieke smaak, maar ook 

medicinaal kwaliteit _ 

Algemeen productiviteit lijnen : 

- 60 duizend flessen mineraalwater voor de verandering ; 

- en productielijn _ _ zoet niet alcoholisch drankjes 

productiviteit 12 duizend flessen voor de verandering 

Sinds 2005 bij de onderneming het beheersysteem 

functioneert kwaliteit ISO 9001-2000. 

LLC "NEPTUN" 



Controle inzet _ heeft Litouws onderneming 

Klaipedos _ Kartons ". 

Onderneming is gespecialiseerd in de productie van 

3-laags golfkarton en golfkarton . 

Op de verpakkingsmarkt sinds 1972. 

Het bedrijf is opgenomen in de top 10 

ondernemingen-golfkarton fabrikanten van Oekraïne 

met toegang tot de Europese de markt 

volume productie golfmachines is tot 2 miljoen 

vierkante meter . per maand _ 

150 arbeiders plaatsen 

INDUSTRIE 



PrJSC  " Wegenreparatie- en 

constructieafdeling nr. 82 

Het bedrijf is ruim 24 jaar actief op de markt en houdt zich bezig met 

herstel en aanleg van snelwegen, productie van asfaltbeton en handel in 

losse steenmaterialen en asfaltbeton. 

INDUSTRIE 



Bijenstallen zijn geregistreerd 

33 

Er zijn huurcontracten afgesloten 

1700 

Gemiddelde landscore 

53 

Landbouwbedrijven in de gemeente 

54 eenheden 1500 banen 

Communautair grondfonds 

Totaal - 83644 ha. 
Bouwland - 67.984 

hectare. 





LOKALE BRANDWEER 



ONDERWIJSINSTELLINGEN 

ZZSO I-III graden - 10 

•Het aantal studenten is 2250 

•Het aantal onderwijzend 

personeel is 289 

•Het aantal servicepersoneel is 119 

ZZSO I-II graden - 2 

•Het aantal studenten is 172 

•Het aantal onderwijzend 

personeel is 29 

•Het aantal servicepersoneel is 12 

Instellingen voor 

voorschools onderwijs-15 

•Het aantal leerlingen is 596 

•Het aantal leraren en opvoeders is 

84 

•Het aantal servicepersoneel is 99 

Instellingen voor buitenschools 

onderwijs - 4 

• Station van jonge technici - 12 

medewerkers, 390 leerlingen 

• Minsk Children's and Youth Sports School 

- 14 medewerkers, 210 leerlingen 

• Minsk Center of Children's and Youth 

Creativity - 13 medewerkers, 602 

leerlingen 

• Kindermuziekschool 22 medewerkers, 

210 leerlingen 

• Interschool educatieve en industriële 

installatie - 16 medewerkers, 160 

studenten 

 

 



     SPORT GEMEENSCHAP 

 voor Toegepaste Wetenschappen van Minsk 1 

Aantal coaches 9 

Aantal leerlingen 197 

Het aantal prijswinnaars van vorig jaar 

(regionaal en Oekraïens) 

37 

Secties (basketbal, pankration , powerlifting , 

voetbal, atletiek, freestyle worstelen) 

6 

Financiering van het sportveld, duizend 

hryvnia's. 

3438,9 



  
Aantal medisch 

personeel 

Een ander 

personeel 

Nummer 

intercommunity 

voor stationair 

behandeling 

KNP "Menska stedelijk ziekenhuis" 237 49 130 

KNP "Mensky primair medisch en 

sanitair centrum helpen" 
114 18 0 

• Medische klinieken – 7. 81 medewerkers 

• FAP - 23 (inclusief FP-16) Werknemers - 37. 

ZORGINSTELLINGEN 



     KNP "MENSKA STADSZIEKENHUIS" 

• Het ziekenhuis heeft een hogere 

accreditatiecategorie; 

• Certificaat voor 

kwaliteitsmanagementsysteem behaald; 

• erkend - "Het ziekenhuis is vriendelijk voor 

kinderen"; 

• 130 bedden; 

• 16 pakketten met medische diensten; 

• Het bedrag aan contracten met de NSZU is 

UAH 63,6 miljoen. 

• 2 huizen voor dokters. 

 



Moderne ziekenhuisapparatuur 

Endoscopisch kantoor 
• Moderne endoscopische 

apparatuur 

Klinisch diagnostisch laboratorium 
• een modern digitaal kleuren-

echografieapparaat 

Drie operatiekamers 
• nieuwe operatietafel 

• Schaduwloze operatielamp 

• Chirurgische instrumenten 

• Laparoscopische standaard 

Kraamafdeling 
•Cuvez voor pasgeborenen 

•De nieuwste perinatale technologieën 

•Gezamenlijk verblijf van moeder en kind 

Computertomografie 



Ze gaan naar Mena 

geboorte geven 

1. Novgorod-Siverska TG 

2. Snovska TG 

3. Minsk TG 

4. Bereznyanska TG 

5. Borznyanska TG 

6. Sosnytska TG 

7. Ponornytska TN 

8. Koropska TG 

9. Cholmynska TG 

 

 



       HUISVESTING VOOR ARTSEN 



INSTELLINGEN VAN CULTUUR 

Huis van Cultuur 

Centrum voor 

jeugdcultuur en -recreatie 

Openbare Bibliotheek 

Museum 

•Het aantal is 25 

•Aantal stoelen - 5735 

•Het aantal medewerkers bedraagt 68 

•Hoeveelheid: 1 

•Het aantal zitplaatsen is 157 

•Het aantal medewerkers is 6 

•Het aantal is 25 

•Het aantal zitplaatsen in de leeszaal is 205 

•Het aantal personeelsleden is 36 

•Boekenfonds - 198984 

•Hoeveelheid: 1 

•Het aantal personeelsleden is 4 

•Het aantal exposities is 19.239 



"MINDERHEID TOERISTEN" 

•10 gastronomisch 

routes 

•15 fietsroutes 

•5 ecoroutes 

•Masterclasses 

aardewerk 

 

 

 

Meer dan 40.000 toeristen Elk jaar bezoekt Mena 

•2 jaarbeurzen _ 

•5 jaar festivals 

 

 

 



LUMENA 





10.000 
Oblast Tsjernihiv, Oblast 

Dnipro , Oblast Poltava, Oblast 

Charkov, Oblast Volyn, Oblast 

Kiev, Oblast Lviv, Oblast 

Vinnytsja, Oblast Soemy, Wit-

Rusland 



Blistowa 



Kinderrecreatiecomplex " 

Kazkovy " _ 

Mineraalwater 

"Ostrechenska" 





" Fiesta ", " Jeugd ", " Kalynonka ", "Verrassing" 



 

 

 

 

 

 

Projecten voor de bouw en reconstructie van objecten 

van de territoriale gemeenschap van de stad  

PRIORITEITEN     

ONTWIKKELING 

GEMEENSCHAPPEN 



Verbouwing van een niet-residentieel gebouw met plaatsing van het 

Centrum voor administratieve dienstverlening aan de straat. Heroiv ATO, 

9 in de stad Mena , regio Tsjernihiv 

Het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van 

het project is UAH 7.900,00 duizend. 



Reconstructie van het centrale plein van de stad Mena met de 

inrichting van circulair verkeer 

 

De kosten van de aanleg van de 

rotonde bedragen UAH 15 miljoen. 



" Reconstructie van de gevel van het 3 verdiepingen tellende medische gebouw van het Minsk City 

Hospital met reparatie van verwarmingsnetwerken met behulp van warmterenovatiemaatregelen 

op straat. Shevchenko, 61 in de stad Mena Tsjernihivska regio's »



Nieuwe zaak 

De implementatieperiode is 2 jaar 

Het totale budget van het project is UAH 21.555,5 duizend 



 

" Reconstructie van het sportcomplex aan de St. Krylova, 4 in de stad 

Mena Chernihivska regio's » 



 

Reconstructie van rioolwaterzuiveringsinstallaties in de stad Mena, regio 

Tsjernihiv.  
Het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van het project is UAH 10,0 miljoen. 

 

 







13 februari 2013 

Met de goedkeuring van het besluit "Over het verlenen van toestemming om deel te nemen aan het Europese initiatief 
"Overeenkomst van burgemeesters", sloot de gemeenteraad van Mena zich aan bij het Europees initiatief voor klimaatbescherming 

"Overeenkomst van burgemeesters" en verklaarde daarmee haar voornemen om het verbruik van fossiele brandstoffen te 
verminderen en , dienovereenkomstig, CO 2 -uitstoot met 20% door het implementeren van een complex van energie-efficiënte 

maatregelen op alle gebieden van het leven in de stad. 



PRAKTISCHE ERVARING VAN DE  

STAD MENA IN DE "OVEREENKOMST VAN BURGEMEESTERS" 



Mena-gemeenschap 

in het initiatief 



Wij staan niet stil! 

                    Bedankt aan iedereen die zich inspant om onze gemeenschap en 

heel Oekraïne te herstellen en te ontwikkelen!  

Eer aan Oekraïne! 

 



Burgemeester : PRIMAKOV GENNADIY 
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