
Menas miesto  
teritorinė Černigovo srities bendruomenė 



17 Menas  bendruomenės 
starostyno rajonų 



GENEZĖ 

 

2020 m. gruodžio 2 d. įvyko pirmasis Menas miesto 
tarybos posėdis – Menas vietinės valdžios sritis. 
Bendras bendrijos teritorijos plotas – 102 957,7 ha.  
Gyvenviečių skaičius:  
miestas - 1  
miesto tipo gyvenvietė - 1  
kaimas, gyvenvietės - 37 

2016 m. gruodžio pabaigoje buvo priimtas 
sprendimas sukurti Menas OTG.  

Pirmoji sesija - 2017-05-30 Bendras  

bendruomenės teritorijos plotas - 78201,6 ha  

Gyvenviečių skaičius:  
miestas - 1  

miesto tipo gyvenvietė - 1  

kaimas, gyvenvietės - 31 



ATSTUMAS IKI ARTIMIAUSIŲ  
GELEŽINKELIO STOČIŲ IR DIDŽIŲJŲ MIESTŲ 

Iš bendruomenės 
administracinio centro 

– iš Menas į: 
 

-Kijevas – 210 km. 

-Černigovas - 69 km. 

-Nižinas – 114 km. 

-Pryluky - 148 km. 

-Bakhmachas – 78 km. 

-Šostka - 133 km. 

-Konotopas - 102 km. 

-Koryukivka - 31 km. 

-Sosnica - 20 km. 

-Odesa – 687 km. 
-Lvovas – 751 km. 



BENDRIJOS GYVENTOJAS 

 Iš viso gyventojų 26014 

Amžius nuo 0 iki 17 metų 3901 

 Merginos 51,0 % 

 berniukai 49,0 % 

Amžius nuo 18 iki 39 metų 7453 

 mergaites 49,0 % 

 Berniukai 51,0 % 

Amžius nuo 40 iki 59 metų 7326 

 moterys 51,0 % 

 Vyrai 49,0 % 

Amžius 60+ 7334 

 moterys 63,0 % 

 Vyrai 37,0 % 



BENDRUOMENĖS GYVENTOJŲ 



BENDRUOMENĖS LOGISTIKA 

Galimybė turėti pakilimo takų 
Menas mieste ir Voloskivtsi kaime 

Valstybinės reikšmės kelias : 
Černigovas - Menas- Sosnica - Grem jachta _   

(H-27) 

Teritoriniai keliai: 

• Černigovas –Menas–Koryukivka–
Semenivka (T25–36) 

• Koryukivka - Sinyavka - Blystova – Menas 

(T-25-34); 

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

• Menas - Makoshine (T-25-42); 

• Menas – Ostrechas (T-25-43). 

Geležinkelis takelį Pietvakariai . 

geležinkeliai ir geležinkeliai Menas  

Desnos upė – daugiau nei 120 km. 

kanalai 



BENDRIJOS VIEŠIEJI KELIAI 



MENAS MIESTAS – PATIKIMA 

GYNYBOS BAZĖ 



 

 

 
 
 
Specialūs ryšiai atsarginiam komandų postui 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ukrainos mokesčių tarnybos biuras  

Vidaus reikalų ministerijos TSC 
paslaugų centras Nr.7444 

Menas apygardos teismas 

Menas paštas  

VALDYBOS ORGANŲ TERITORIJOS ĮSTAIGOS BENDRIJOS TERITORIJOJE 

Menas rajono telekomunikacijų centras Nr.232 



PRAMONĖS PARKAS "MENSKY" 

2022-07-22 – Sukurta ir 

patvirtinta 

pramonės parko 
koncepciją 

Palankus „klimatas“ investicijoms 



APIBŪDINIMAS Vertė 

Juridinių asmenų skaičius 

Fizinių asmenų – verslininkų skaičius 

691 

3181 

Parduotuvių skaičius 153 

Maitinimo įstaigų skaičius 12 

Registruotų prekyviečių plotas 2,6 ha 

Rinkų skaičius 2 

Prekybos centrų skaičius 1 

Verslo subjektai 



Minsko „sūris“ yra vienas dalykas su 

pirmaujantis ukrainiečių sūrio gaminimas 

įmonėms , kurioms ji priklauso „ Milkyland “ 
įmonė Ukraina “. 

Gamykla buvo pastatyta 1984 m . 

Specializuojasi kieto ir subtilaus sviesto 

gamyboje _ sūriai_ _ 

2012 metais gamykla gavo ISO 

9001:2009 standarto atitikties 

sertifikatą. 



Mineralinis natūralus gydomasis stalo vanduo 

TM "OSTRECHENSKA" yra kasamas su šuliniai 830 m 

gylyje . ir turi ne tik unikalus skonis, bet ir gydomasis 

kokybė_ _ 

Generolas produktyvumas eilutės : 
- 60 tūkstančių butelių mineralinis vanduo pakeitimui ; _ 

- ir gamybos linija_ _ saldus Nealkoholinis gėrimai 
produktyvumas 12 tūkstančių butelių pakeitimui _ _ 

Įmonėje nuo 2005 m valdymo sistema veikia 

kokybės ISO 9001-2000. 

UAB "NEPTUN" 



Kontrolinis akcijų paketas _ turi lietuvių 

įmonė Klaipėda _ Kartonas “. 
Įmonė specializuojasi 3 sluoksnių gofruoto 

kartono ir gofruotojo kartono gamyboje . 

Pakuočių rinkoje nuo 1972 m. 
Įmonė patenka į 10 geriausių įmonės – 

gofruoto kartono gamintojai Ukrainos su 

prieiga prie Europos rinka _ 

apimtis gamyba gofruotojai yra iki 2 milijonų 
kvadratinių metrų . per mėnesį _ 

150 darbininkų vietos 

INDUSTRIJA 



PrJSC  „Kelių remonto ir statybos skyrius Nr.82 

Įmonė rinkoje veikia daugiau nei 24 metus, užsiima greitkelių 
remontu ir tiesimu, asfaltbetonio gamyba bei prekyba biriomis 

akmens medžiagomis ir asfaltbetoniu. 

INDUSTRIJA 



Bitynai registruojami 

33 

Sudarytos nuomos sutartys 

1700 m 

Vidutinis žemės balas 

53 

Žemės ūkio įmonės bendruomenėje 

54 vienetai 1500 darbo vietų 

Bendruomenės žemės fondas 

Iš viso - 83644 ha. Ariama žemė – 67 984 ha. 





VIETINĖ PRIEŠGAISRINĖ DIENA 



UGDYMO ĮSTAIGOS 

ZZSO I-III laipsniai - 10 

• Mokinių skaičius – 2250 

• Mokytojų skaičius – 289 

darbuotojai 

• Aptarnaujančio personalo skaičius 
– 119 

ZZSO I-II laipsniai - 2 

• Mokinių skaičius – 172 

• Mokytojų skaičius – 29 

darbuotojai 

• Aptarnaujančio personalo skaičius 
– 12 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos-15 

• Mokinių skaičius – 596 

• Mokytojų ir auklėtojų skaičius – 

84 

• Aptarnaujančio personalo skaičius 
– 99 darbuotojai 

Užklasinio ugdymo įstaigos - 4 

• Jaunųjų technikų stotyje – 12 

darbuotojų, 390 mokinių 

• Minsko vaikų ir jaunimo sporto 
mokykloje – 14 darbuotojų, 210 mokinių 

• Minsko vaikų ir jaunimo kūrybos centre – 

13 darbuotojų, 602 mokiniai 
• Vaikų muzikos mokykloje 22 darbuotojai, 

210 mokinių 

• Tarpmokyklinė edukacinė ir pramoninė 
įmonė – 16 darbuotojų, 160 mokinių 

 

 



     SPORTO BENDRUOMENĖ 

 taikomųjų mokslų universitetas 1 

Trenerių skaičius 9 

Mokinių skaičius 197 

Praėjusių metų prizų laimėtojų skaičius (regiono 
ir Ukrainos) 

37 

Sekcijos (krepšinis, pankrationas , jėgos 
kilnojimas, futbolas, lengvoji atletika , laisvosios 

imtynės) 

6 

finansavimas , tūkst. grivinų. 3438,9 



  
Medicinos 

personalo skaičius 

Kitas 

personalas 

Skaičius 

tarpbendruomenė 
stacionariai _ 

gydymas 

Į NP „ Minskas miesto ligoninė » 237 49 130 

KNP " Minsko pirminis medicinos ir 

sanitarinis centras ". pagalba » 
114 18 0 

• Medicinos klinikose – 7. 81 darbuotojas 

• FAP – 23 (įskaitant FP-16) Darbuotojai – 37. 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS 



     KNP "MENAS CITY LIGONINĖ" 

• Ligoninė turi aukštesnę akreditavimo 
kategoriją; 

• Gautas kokybės vadybos sistemos 
sertifikatas; 

• pripažino – „Ligoninė draugiška 
vaikams“; 

• 130 lovų; 
• 16 medicininių paslaugų paketų; 
• Sutarčių su NSZU suma yra 63,6 mln. 

UAH. 

• 2 namai gydytojams. 

 



Šiuolaikinė ligoninės įranga 

Endoskopinis kabinetas 
• Šiuolaikinė endoskopinė įranga 

Klinikinės diagnostikos laboratorija 
• modernus skaitmeninis spalvotas ultragarso 

aparatas 

Trys operacinės 
• naujas operacinis stalas 

• Bešešėlis operacinė lempa 

• Chirurginiai instrumentai 

• Laparoskopinis stovas 

Gimdymo palata 
• Cuvez naujagimiams 

• Naujausios perinatalinės technologijos 

• Bendra mamos ir vaiko viešnagė 

Kompiuterinė tomografija 



Jie vyksta į Menąs 

pagimdyti 

1. Novgorodas-Siverska TG 

2. Snovska TG 

3. Minsko TG 

4. Bereznyanska TG 

5. Borznyanska TG 

6. Sosnickos TG 

7. Ponornytska TN 

8. Koropska TG 

9. Kholmynska TG 

 

 



       BŪSTAS GYDYTOJAMS 



KULTŪROS INSTITUCIJOS 

Kultūros namai 

Jaunimo kultūros ir 
laisvalaikio centras 

Viešoji biblioteka 

Muziejus 

• Skaičius yra 25 

• Sėdimų vietų skaičius – 5735 

• Darbuotojų skaičius – 68 

• Kiekis - 1 

• Vietų skaičius – 157 

• Darbuotojų skaičius – 6 

• Skaičius yra 25 

• Skaitykloje yra 205 vietos 

• Darbuotojų skaičius – 36 

• Knygų fondas – 198984 m 

• Kiekis - 1 

• Darbuotojų skaičius yra 4 

• Eksponatų skaičius – 19 239 



„MAŽUMŲ TURISTAS“ 

•10 gastronomijos 

maršrutai 
•15 dviračių trasų 

•5 ekologiniai 

maršrutai 
•Keramikos 

meistriškumo kursai 
 

 

 Daugiau nei 40 000 turistų Kiekvienais metais lankosi Menas 

•2 metinės mugės 

•5 metinis festivaliai 

 

 

 



LUMENA 





10 000 
Černigovo sritis, Dniepro sritis 

, Poltavos sritis, Charkovo 

sritis, Voluinės sritis, Kijevo 
sritis, Lvovo sritis, Vinicos 

sritis, Sumų sritis, Baltarusija 



Blistowa 



Vaikų poilsio kompleksas " 

Kazkovy " 

Mineralinis vanduo 

"Ostrechenska" 





„ Fiesta “, „ Jaunystė “, „ Kalynonka “, „Siurprizas“ 



Negyvenamojo pastato rekonstrukcija įrengiant administracinių paslaugų 
teikimo centrą gatvėje. Heroiv ATO, 9 Menas mieste, Černigovo srityje 

Projektui įgyvendinti reikalingų lėšų suma – 7 

900,00 tūkst. UAH. 



Menas miesto centrinės aikštės rekonstrukcija sutvarkant žiedinį 
eismą 

 

Žiedinės sankryžos statybos kaina 
– 15 mln. UAH. 



Menas miesto ligoninės 3 aukštų medicinos pastato fasado rekonstrukcija su šilumos tinklų 
remontu, naudojant šilumos renovacijos priemones gatvėje . Ševčenka, 61 metų Menas mieste 

Černigovska regionai »



Naujas atvejis 

Įgyvendinimo laikotarpis yra 2 metai 

Bendras projekto biudžetas – 21 555,5 tūkst. UAH 



 

Sporto komplekso Šv. Krylova, 4 Menas Chernihivska mieste regionai 



 

Černigovo srities Menas miesto nuotekų valymo įrenginių 
rekonstrukcija.Projektui  

įgyvendinti reikalingų lėšų suma – 10,0 mln. 

 

 



Kultūros paslaugų centras kaip 

bendruomenės sanglaudos 

įrankis 





2013 m. vasario 13 d 

Minsko miesto taryba, priėmusi sprendimą „Dėl sutikimo prisijungti prie europinės iniciatyvos „Merų susitarimas“ suteikimo“, 
prisijungė prie Europos iniciatyvos klimato apsaugos srityje „Merų susitarimas“ ir tuo pareiškė savo ketinimus mažinti iškastinio 
kuro vartojimą bei , atitinkamai CO 2 emisijas 20 % įgyvendinant energiškai efektyvių priemonių kompleksą visose miesto gyvenimo 

srityse. 



PRAKTINĖ MENO  
MIESTO PATIRTIS „MERŲ SUTARTYJE“ 



Menas bendruomenė 
iniciatyva 



Mes nestovime vietoje! 

                    Dėkojame visiems, kurie deda pastangas dėl mūsų 
bendruomenės ir visos Ukrainos atkūrimo bei plėtros!  

Šlovė Ukrainai! 
 



Meras : PRIMAKOV GENNADIJUS ANATOLIJOVYČIUS 
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