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тел. 675-692 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ  
 

Центр району м. Мена  
Територія району                                                        1376,5  кв. км 

Населення (наявне на 01.01.2014р.)                                          37,7 тис. чол.
Міське                                                                            19,3 тис. чол.
Сільське                                                                         18,4 тис. чол.
Загальний приріст, скорочення (-) наявного 

населення  у 2013 році 
-517 осіб

    у т.ч.: природний рух  -423 особи
              міграція -94 особи
Адміністративно-територіальні одиниці  

кількість населених пунктів 56
в т.ч. міст 1
селищ міського типу 2
сіл   53
Питома вага району у загальнообласних обсягах: 

валової доданої вартості  4,4 % 
реалізованої промислової продукції      6,1 %
сільського господарства (сільгосппідприємств) 4,6 % 
капітальних інвестицій  2,1 %
будівництва житла 2,3 %
роздрібного товарообороту (фізичних і юридичних осіб) 1,9 % 
реалізованих послуг 0,8 % 
Спеціалізація господарського комплексу району –  індустріально-аграрна 

Частка промисловості у валовій доданій вартості                      61,0 %
Частка сільського господарства у валовій доданій вартості 26,0 %
Обсяги реалізованої промислової продукції  
(у відпускних цінах підприємств) за 2013 рік 

861391,0 тис. грн

Валова продукція сільського господарства  
(сільгосппідприємств)      267982 тис. грн
Розвиток підприємницької діяльності 
(станом на 01.01.2014 ) 

 

Малі підприємства - юридичні особи  133 од.
Кількість найманих працівників на малих підприємствах  
(станом на 01.01.2013)                                     

1049 осіб 

Підприємці - фізичні особи  1383 од.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного 
працівника (за січень-грудень 2013 року)  

2264 грн.

 



Можливі напрями діяльності райдержадміністрації 
по створенню робочих місць: 

 

№ Напрям діяльності 

1. 

Використання в повній мірі наявного ресурсного потенціалу: 
- видобування та переробка корисних копалин; 
- поглиблена переробка лісових ресурсів та використання відходів 

лісопереробки; 
- системна робота по задіянню до ефективного використання водойм. 

2. 

Розширення та поліпшення обслуговування сільського населення за 
рахунок:  

- відкриття нових закладів торгівлі та побутового обслуговування; 
- розширення виїзного обслуговування населення; 
- створення при сільських радах обслуговуючих структур. 

3. Розвиток  туризму рекреаційного та сільського зеленого спрямування. 

4. Використання незадіяних  виробничих потужностей. 

5. Диверсифікація діючих виробництв.  

6. 
Співпраця з власниками промислових та сільськогосподарських 
підприємств з метою більш повного завантаження наявних потужностей. 

7. Розвиток тваринництва. 

8. Поглиблена переробка сільськогосподарської продукції. 

9. 
Продаж чи оренда вільних земельних ділянок з метою створення нових 
виробництв чи інших об‘єктів, необхідних для забезпечення 
життєдіяльності населення. 

10. 
Добудова об‘єктів незавершеного будівництва та їх ефективне 
використання. 

11. 
Співфінансування з місцевих бюджетів та залучення населення до 
громадських робіт. 

12. 
Використання в повній мірі можливостей місцевих бюджетів, 
Регіонального фонду підтримки підприємництва, кредитних спілок з 
метою підтримки проектів малого та середнього бізнесу. 

13. 
Пошук шляхів відновлення виробничої діяльності суб’єктів 
господарювання, що перебувають в стадії банкрутства. 

14. 
Визначення спільно з місцевими радами перспектив використання 
об’єктів комунальної власності з метою їх задіяння та створення нових 
робочих місць. 

15. 

Активізація роботи щодо пошуку додаткових джерел фінансування 
проектів соціально-економічного розвитку території, в т.ч. використання 
можливостей соціальних угод, залучення грантів, кредитів, міжнародної 
технічної допомоги. 

 



 

 
 
 
 
 
 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Природно-ресурсний потенціал 
 

тел. 676-404 

Родовища корисних копалин  
 

Назва 
родовища 

Надрокористувач 
Вид корисних 

копалин 
Родовища, які розробляються 

 

Березнянське - 2 
ТОВ "Березнянський 
цегельний завод-2" 

Суглинки 

Менське  Менський санаторій "Остреч" Вода мінеральна 
Менське 2  ТОВ "Нептун" Вода мінеральна 
Рокита  ДП «Чернігівторф» Торф 

 
Родовища, які не розробляються 

 
Синявське  Не розробляється Суглинок 
Менське  Не розробляється Сировина керамзитова, суглинок 
Макошинське Не розробляється Пісок для дорожнього будівництва 
Кам'янське Не розробляється Пісок для бетону, будівельних розчинів 

 
 

тел. 42038 

Водні ресурси 
 

Наявність водойм 
 

Всього водойм 

Водойми площею більше 0,5 га 
Водойми 
площею 

менше 0,5 га Всього 
В тому числі 

Озер  
Ставків 
руслових 

Ставків 
копаней 

К
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ьк
іс
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, ш
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228 1033,1 103 991,4 66 429,8 20 135,1 15 233,0 125 41,7 

 
 
 
 
 

тел. 676-404; 675-651 

 
Лісові ресурси 

 
Площа земель лісового фонду 11,3 тис.га 



тел. 779-031 

 
Трудові ресурси 

 
станом на 01.01.2014 

Чисельність постійного населення працездатного віку, тис. осіб  22,2 
Чисельність осіб, що перебувала на обліку в РЦЗ, осіб 2069 

в т.ч. безробітних 1719 
Взято на облік протягом 2013 року, осіб 1507 

в т.ч. безробітних 1179 
Працевлаштовано громадян, осіб 1046 
    в т.ч. шляхом одноразової допомоги по безробіттю 27 

шляхом компенсації єдиного соціального внеску 19 
Проходили професійне навчання, осіб 222 
Брали участь у громадських роботах, осіб 429 
Потреба підприємств в працівниках, осіб 18 
Навантаження на 1 вільне робоче місце, осіб 26 
Створено нових робочих місць, одиниць 933 
Рух робочої сили  

прийнято, осіб 1559 
звільнено, осіб 2016 

Громадські роботи  
видатки місцевих бюджетів, тис.грн 46,2 
видатки Фонду загальнообов'язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття, тис.грн 

46,2 

Передбачається на проведення громадських робіт у 2014 році  
видатки місцевих бюджетів, тис.грн 68,6 
видатки Фонду загальнообов'язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття, тис.грн 

70,0 

Передбачено створення нових робочих місць у 2014 році (відповідно до 
Програми економічного і соціального розвитку Чернігівської області на 
2014 рік), одиниць 

485 

 



тел. 698-042 
Доходи Державного бюджету в Менському районі за 2013 рік 

тис. грн 

Показник 
Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд 

Податок на прибуток 4 405,4   
Податок на додану вартість 8 722,3  
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 40,7   
Збори та плата за спеціальне використання водних ресурсів 527,4   
Платежі за користування надрами 581,7   
Частина прибутку (доходу) державних підприємств, що 
вилучається до бюджету 

7,0   

Екологічний податок   183,2
Інші надходження 418,0   
Інші 225,1  

РАЗОМ 14 927,6 183,2
 

Доходи місцевих бюджетів Менського району за 2013 рік 
тис. грн 

Показник 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

в тому 
числі 
бюджет 
розвитку

Податкові надходження 25 526,2 3 515,6 3 230,8

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 

19 134,9 157,5 0,0

Податок на доходи фізичних осіб   19 132,2 0,0  
Податок на прибуток підприємств 2,7 0,0  
Податок з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів 

0,0 2,6  

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 0,0 154,9  
Збори та плата за спеціальне використання природних 
ресурсів 

6 009,3 0,0 0,0

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 60,0 0,0  
Плата за землю 5 949,2 0,0  
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих 
бюджетів 

-0,1 0,0 0,0

Місцеві податки і збори 262,5 3 242,4 3 230,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,0 3,2 3,2
Туристичний збір 1,1 0,0  
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 261,4 11,5  
Єдиний податок 0,0 3 227,7 3 227,7
Інші податки та збори 119,5 115,7 0,0
Екологічний податок 0,0 115,7  
Фіксований сільськогосподарський податок 119,5 0,0  

Неподаткові надходження 312,4 3 672,8 13,0

Доходи від власності та підприємницької діяльності 8,0 0,0 0,0



Показник 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

в тому 
числі 
бюджет 
розвитку

Дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є комунальна власність 

0,6 0,0  

Інші надходження 7,4 0,0  

Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 

94,3 0,0 0,0

Плата за надання адміністративних послуг 5,8 0,0  
Надходження від орендної плати за користування майном 15,1 0,0  
Державне мито 73,4 0,0  
Iншi неподаткові надходження 210,1 47,5 13,0
Інші надходження   210,1 34,5  
Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 

0,0 13,0 13,0

Власні надходження бюджетних установ 0,0 3 625,3 0,0

Доходи від операцій з капіталом 0,7 259,6 259,6

Кошти від реалізації безхазяйного майна 0,7 0,0   
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній 
власності 

0,0 -3,0 -3,0

Кошти від продажу землі 0,0 262,5 262,5

Цільові фонди 0,0 69,2 0,0

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 0,0 69,2   

Власні доходи всього 25 839,3 7 517,2 3 503,4

Дотації 65 528,2 0,0   

Субвенції 36 530,0 683,0   

Міжбюджетні трансферти всього 102 058,2 683,0 0,0

РАЗОМ 127 897,4 8 200,3 3 503,4

Відсоток дотаційності, % 71,7 
Кількість бюджетів, у тому числі: 27 
   дотаційні бюджети 27 
   бездотаційні бюджети 0 

 



  тел. 698-042

Доходи місцевих бюджетів Менського району на 2014 рік 
   тис. грн

Показник 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 
в тому числі 

бюджет розвитку 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 

21 163,2 128,5 0,0

Податок на доходи фізичних осіб   21 161,2 0,0 0,0
Податок на прибуток підприємств 2,0 0,0 0,0
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 0,0 128,5 0,0
Збори та плата за спеціальне використання природних 
ресурсів 

6 000,0 0,0 0,0

Плата за землю 6 000,0 0,0 0,0
Місцеві податки і збори 271,2 4 153,3 4 142,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки 

0,0 26,8 26,8

Туристичний збір 1,2 0,0 0,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності 

270,0 10,7 0,0

Єдиний податок 0,0 4 115,8 4 115,8
Інші податки та збори 114,0 153,9 0,0
Екологічний податок 0,0 153,9 0,0
Фіксований сільськогосподарський податок 114,0 0,0 0,0
Доходи від власності та підприємницької діяльності 3,2 0,0 0,0
Дивіденди, нараховані на акції господарських 
товариств, у статутних капіталах яких є комунальна 
власність 

0,2 0,0 0,0

Інші надходження 3,0 0,0 0,0
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 

57,2 0,0 0,0

Надходження від орендної плати за користування 
майном 

7,2 0,0 0,0

Державне мито 50,0 0,0 0,0
Iншi неподаткові надходження 60,0 13,0 0,0
Інші надходження   60,0 13,0 0,0
Власні надходження бюджетних установ 0,0 2 993,0 0,0
Надходження від продажу основного капіталу 0,2 0,0 0,0
Кошти від реалізації безхазяйного майна 0,2 0,0 0,0
Інші фонди   0,0 68,7 0,0
Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування 

0,0 68,7 0,0

Власні доходи всього 27 669,0 7 510,4 4 142,6
Дотації 69 054,4 0,0   
Субвенції 45 361,8 836,4   

Міжбюджетні трансферти всього 114 416,2 836,4 0,0
РАЗОМ 142 085,2 8 346,8 4 142,6

Відсоток дотаційності 71,4 
Кількість бюджетів 27 
у тому числі:   
   дотаційні бюджети 27 
   бездотаційні бюджети 0 

 



 

 
 
 
 
 

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



тел. 778-945 

Агропромисловий комплекс  

Спеціалізація району: виробництво м’яса птиці, вирощування зернових культур та 
картоплі 

 
Кількість агропромислових формувань, всього 131 
у тому числі:  
Сільськогосподарські виробничі кооперативи 11 
Приватні підприємства 15 
Господарські товариства 29 
Фермерські господарства 70 
Інші суб’єкти господарювання 6 
Загальна земельна площа району (тис. га) 137,7 
в.ч сільгосугідь 106,0 

з них рілля 68,5 
Площа орендованих сільськогосподарських земель 48,3 
Структура валового виробництва продукції сільського 
господарства в агро формуваннях району (%): 

 

рослинництво 63 
тваринництво 37 

 

 
Кількість обслуговуючих структур при сільських, селищних 
радах, всього 

5 

У тому числі  
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 2 
комунальні підприємства при сільських (селищних) радах 3 

 



тел. 778-945 

Сільськогосподарські підприємства 

  Назва підприємства Основні види діяльності  

1 
ПРаТ "Менське підприємство по 
племінній справі в тваринництві" 

виробництво молока, м'яса ВРХ та зернових 
культур 

2 
ПРаТ "Корпорація 
"Інтерагросистема” 

виробництво картоплі  

3 
Командитне сільськогосподарське 

товариство "Дружба" 
виробництво зернових культур 

4 
Сільськогосподарський кооператив 

"Лан" 
виробництво молока, м'яса ВРХ та зернових 

культур 

5 
Сільськогосподарський кооператив 

"Нива" 
виробництво кормових культур 

6 
Сільськогосподарський кооператив 

"Миколаївський" 
виробництво зернових та технічних культур 

7 
Сільськогосподарський кооператив 

"Бірківський" 
  

8 ТОВ "Мена-Авангард" 
виробництво молока, м'яса ВРХ та зернових, 

технічних і кормових культур 

9 
Сільськогосподарський кооператив 

"Куковицький" 
виробництво молока, м'яса ВРХ та зернових, 

технічних і кормових культур 

10 
Сільськогосподарське ТОВ 
"Укрзернопром - Полісся" 

виробництво зернових та технічних культур 

11 
Сільськогосподарське ТОВ 

ім.Шевченка 
виробництво молока, м'яса ВРХ та зернових 

культур 

12 
Сільськогосподарське ТОВ "Надія - 

Агро" 
виробництво зернових культур 

13 ТОВ "Успіх-Мена" 
виробництво молока, м'яса ВРХ та зернових, 

технічних і кормових культур 
14 ТОВ "Стольне Праця 1" виробництво зернових та технічних культур 
15 ТОВ "Інтерагросистема - 1" виробництво зернових та технічних культур 

16 ТОВ "Березнянський" 
виробництво молока, м'яса ВРХ та зернових, 

технічних і кормових культур 
17 ТОВ "Праця Стольне" виробництво зернових та технічних культур 

18 
ТОВ "М'ясо-виробничий комплекс 

"Панвітек" 
виробництво м'яса птиці 

19 ТОВ "Агроресурс - 2006" виробництво зернових та технічних культур 

20 
ТОВ "Українсько-французьке 
підприємство "Агрополь 
дістріб'юсьон ЛТД" 

  

21 ТОВ "Іас ЛТД" виробництво зернових культур та картоплі 
22 ТОВ "Праця Стольне №1" виробництво зернових та технічних культур 
23 ТОВ "Мена фармс" виробництво зернових та технічних культур 
24 ТОВ "Агро-Макошине"   
25 ТОВ "Бімекс-Агро" виробництво зернових та технічних культур 

26 ТОВ "Південь-північ" 
виробництво зернових та технічних культур, 

картоплі 
27 Дочірнє підприємство "Зернятко" виробництво зернових та технічних культур 

28 
Дочірнє підприємство 

"Інтерагросистема" ЕСТ ФАРМ А.С.
  

29 
Дочірнє підприємство "ФК 
"Інтерагросистема" ПАТ 

"Корпорація "Інтерагросистема" 
  



  Назва підприємства Основні види діяльності  

30 ТОВ "Агросинявське" виробництво зернових та технічних культур 
31 ТОВ "Мітленд-плюс" виробництво м'яса ВРХ та свиней 
32 ТОВ "Агроекопрод"   
33 ТОВ "Яра груп" виробництво зернових та технічних культур 

34 
ТОВ "Агрофірма "Натуральні 

аграрні технології" 
виробництво м'яса свиней 

35 
Дочірнє підприємство "Стольне 

праця" 
виробництво зернових та технічних культур 

36 
Дочірнє підприємство "Лан" ТОВ 
"Березнянське заводоуправління" 

  

37 
ТОВ "Березнянське 
заводоуправління" 

  

38 ПП "Бірківське" виробництво зернових та технічних культур 
39 ПП "Петрушанко - Агро" виробництво зернових та технічних культур 
40 ПП "Агрофірма "ОСТ" виробництво зернових та технічних культур 
41 ПП "Менське - Агро" виробництво зернових та технічних культур 
42 ПП "Фірма "Орія" виробництво зернових та технічних культур 
43 ПП "Агрофірма "Прогресс" виробництво зернових та технічних культур 
44 ПП "Менський аграрник" виробництво зернових культур та м'яса свиней 
45 ПП "Агрофірма "Куковицька нива" виробництво зернових та технічних культур 

46 
Сільськогосподарський кооператив 

"Нива" 
виробництво кормових культур 

47 
Сільськогосподарський кооператив 

"Зоря" 
  

48 
Сільськогосподарське ТОВ "Олстас-

льон" 
виробництво зернових та технічних культур 

49 
Сільськогосподарське ТОВ 

"Щорссільгоспсервіс" 
виробництво зернових та технічних культур 

50 ТОВ "Вагро" виробництво зернових та технічних культур 

51 ФГ "Ковбаси Віктора Олеговича" 
виробництво зернових та технічних культур, м'яса 

ВРХ 
52 ТОВ "Бімекс льон" виробництво зернових та технічних культур 
53 ТОВ "Агропрофіт" виробництво зернових та технічних культур 
54 ФГ "Свято-Покровське"   
55 "Пвх-пласт"   

56 
Селянське /фермерське/ 
господарство "Урожайне"  

виробництво зернових та технічних культур 

57 ФГ "Бутенко" 
виробництво молока, м'яса ВРХ та зернових, 

технічних і кормових культур 
58 ФГ "Зелений обрій" виробництво зернових та технічних культур 
59 ФГ "Серп 2013" виробництво зернових та технічних культур 
60 ФГ Валентій Анатолія Васильовича виробництво зернових та технічних культур 
61 ФГ "Біотоп" виробництво зернових та технічних культур 
62 ФГ "Дорошенко В.П." виробництво зернових та технічних культур 
63 ФГ "Дубовик" виробництво зернових та технічних культур 

64 
Селянське (фермерське) 

господарство "Агротехсервіс" 
  

65 
Селянське /фермерське/ 
господарство "Антар"  

виробництво зернових та технічних культур 

66 ФГ "Гречуха" виробництво зернових та технічних культур 

67 
Селянське (фермерське) 
господарство "Кедр" 

  



  Назва підприємства Основні види діяльності  

68 
Селянське /фермерське/ 
господарство "Роса"  

  

69 
Селянське (фермерське) 

господарство "Острянське"  
  

70 
Селянське /фермерське/ 
господарство "Бджола" 

виробництво зернових та технічних культур 

71 
Селянське /фермерське/ 
господарство "Фортуна" 

  

72 ФГ "Шанс - 2006" виробництво зернових та технічних культур 
73 ФГ "Золотай" виробництво зернових та технічних культур 
74 ФГ "Редкор" виробництво зернових та технічних культур 
75 ФГ "Станіслав - v" виробництво зернових та технічних культур 
76 ФГ "Агро - мир" виробництво зернових та технічних культур 
77 ФГ "Горчинський" виробництво зернових та технічних культур 
78 ФГ "Власенко А." виробництво зернових та технічних культур 
79 ФГ "Л. Демченко" виробництво зернових та технічних культур 
80 ФГ "Марина-М" виробництво зернових та технічних культур 
81 ФГ "Велес - 2010" виробництво зернових та технічних культур 
82 ФГ "Олан-І"   
83 ФГ "Петрово" виробництво зернових та технічних культур 

84 
ФГ "Кравченка Миколи 

Олексійовича" 
виробництво зернових та технічних культур 

85 
Селянське /фермерське/ 

господарство Лучкіна Володимира 
Сергійовича 

  

86 
Селянське /фермерське/ 

господарство Сірикова Анатолія 
Володимировича 

  

87 
Селянське (фермерське) 

господарство "Агротехсервіс" 
  

88 ФГ "Погребний" виробництво зернових та технічних культур 
89 ФГ "Хорис" виробництво зернових та технічних культур 
90 ФГ "Власенко О.В." виробництво зернових та технічних культур 
91 ФГ "Максименко М.М." виробництво зернових та технічних культур 
92 ФГ "Бутенкове" виробництво зернових та технічних культур 
93 ФГ "Конопля" виробництво зернових та технічних культур 
94 ФГ "Земледар-Агро" виробництво зернових та технічних культур 

95 
ПП "Сільськогосподарське 
підприємство "Ленінівське" 

  

96 
ПП "Сільськогосподарське 
підприємство "Бігачське" 

  

97 
ПП "Сільськогосподарське 
підприємство "Березнянське" 

  

98 
Сільськогосподарський кооператив 

"Жовтневий" 
  

99 ТОВ "МПК "Придеснянський"   
 



тел. 699-330 
 

ПЕРЕЛІК 
працюючих сільськогосподарських кооперативів  

та комунальних підприємств 
 станом на 01 березня  2014 року 

 

№  
п/п 

Назва  
сільськогоспо-
дарського 

обслуговуючого 
кооперативу 

Юридична адреса та 
місцезнаходження 

Основні види  
діяльності 

Сільськогосподарські кооперативи 

1 СОК "Молоко Мена"  м. Мена, вул. Леніна 122 
багатофункціональний 

молочарський 

2 СОК "Слобідський" 

Чернігівська обл., 
Менський район, 
село Слобідка, 

вул. Леніна, буд.1 

багатофукціональний 

Комунальні підприємства 

1 "Ушнянське" 
15676, Чернігівська обл., 

Менський район, село Ушня, 
вул. Пролетарська, буд. 9 

надання послуг у 
рослинництві, облаштування 
ландшафту, надання послуг 
вантажним автомобільним 

транспортом 

2 "Макошинське" 

15652, Чернігівська обл., 
Менський район,  
смт Макошине,                 

вул.К. Маркса, буд. 3 

Забір, очищення та 
постачання води; організація 
поховань і надання суміжних 

послуг; каналізація, 
відведення й очищення 
стічних вод; збирання 
безпечних відходів 

3 "Менакомунпослуга" 
15600, Чернігівська обл., 

Менський район, 
м. Мена, вул.Робітнича, буд. 1 

Монтаж водопровідних 
мереж, систем опалення та 
кондиціонування; діяльність 
із прибирання; діяльність із 
забезпечення фізичного 

комфорту; постачання пари, 
гарячої води та 

кондиційованого повітря; 
каналізація, відведення й 
очищення стічних вод; 
збирання, оброблення та 
видалення безпечних 

відходів. 
 



тел. 669-158 

Промислові виробництва 
 

Назва підприємства 
Адреса 

Телефони 
Основні види діяльності 

Філія «Менський сир»  
ППКФ «Прометей» 

м. Мена, вул. Леніна, 122  
(244) 2-22-21 

Виробництво молочних продуктів 

ПАТ «Мена ПАК» 
м. Мена, вул. Кошового, 6 
(244) 2-18-64, (244) 2-10-84 

Виробництво паперу та паперових 
виробів 

ТОВ «Нептун» 
м. Мена, вул. Гастелло, 3 

(244) 3-30-33 
Виробництво напоїв 

ДП  Домницький 
виправний центр №135 

Менський р-н 
с. Домниця,  

(244) 4-64-97, (244) 4-64-32 
Виробництво будматеріалів 

ТОВ „Мена ДОЗ” 
м. Мена, вул. Жовтнева, 61 

(244) 2-22-43 
Оброблення деревини та виробництво 
виробів з деревини та корка, крім меблів 

ДП  „ЮмаК” 
м. Мена,  

вул. Індустріальна, 17 В 
(244) 3-14-83 

Виробництво продуктів борошномельно-
круп’яної промисловості, крохмалю та 

крохмальних продуктів 

ПраТ  ШРБУ - 82 
м. Мена, вул. Леніна, 144 

(244) 3-30-54 
Асфальтобетон 

ТОВ «Артбудкомфорт» 
смт Березна,  

вул. Гагаріна, 2 Г  

(244) 2-52-35 
Виробництво м’яса та м’ясних продуктів 

ТОВ «МІТЛЕНД» 
смт Березна, вул. Авіації, 21 

(244) 2-57-33 
Виробництво м’яса та м’ясних продуктів 

ПП «Завод  
Сільгоспмаш» 

смт Макошине,  
юр. адреса: м. Чернігів,  
вул. Борисенка, 45 

(0462) 61-14-85,  
(0462) 72-34-41 

Оброблення деревини та виробництво 
виробів з деревини та корка, крім меблів 

 



тел. 669-609 

Сфера підприємництва 
 

Станом на 01.01.2014 року 

 
* – за даними райдержадміністрації  

 
 
Фінансово-кредитна підтримка інвестиційних проектів у районі в рамках 
реалізації обласної та районної програм розвитку підтримки малого і 

середнього підприємництва протягом 2001-2013 років 
 

 
 
 
 
 
 
 

Показник Всього 

Питома вага 
району у 

загальнообласних 
обсягах, % 

Кількість суб’єктів малого підприємництва 
юридичних осіб, осіб* 

133 2,4 

Кількість юридичних осіб взятих на облік у 2013 році, 
од. 

29 х 

Кількість юридичних осіб, які припинили діяльність  
у 2013 році, од. 

14 х 

Кількість  суб’єктів малого підприємництва фізичних 
осіб-підприємців, од.* 

1383 3,1 

Кількість фізичних осіб-підприємців  взятих на облік  
у 2013 році, од. 

116 х 

Кількість фізичних осіб-підприємців, які припинили 
діяльність  у 2013 році, од. 

127 х 

Податкові надходження до місцевого бюджету від 
діяльності суб’єктів малого бізнесу,  млн грн 

9,53 2,7 

Виділені кошти з районного бюджету на 
фінансування Програми підтримки малого і 
середнього підприємництва у 2014 році, тис.грн 

10,0 0,3 

Показник Всього 
Кількість інвестиційних проектів, од. 5 
Загальна сума фінансової підтримки, тис. грн. 316 
в т.ч. з обласного бюджету (в.т.ч. рефінансування), тис. грн 308 
         з місцевого бюджету (в.т.ч. рефінансування), тис. грн 8 
Створено робочих місць, од. 59 
Збережено робочих місць, од. 77 



 
тел. 669-609 

Інфраструктура підтримки підприємництва 

 

№ Назва ПІБ керівника Контактні дані 

1. Кредитна спілка “Дія” Пилипенко В.М.
м. Мена,  

вул. Жовтнева, 2 
(244) 2-11-53 

2. 

Громадське об’єднання 
Менської місцевої 
організації підприємців-
роботодавців “Діалог” 

Фесюн Ф.І. 
м. Мена, 

вул. Троїцька, 4 

3. 
Рада сільгоспвиробників 
Менського району  

Прищепа В.Ф. 
м. Мена, 

вул. Свердлова, 23 
(244) 2-14-13 

4. 
Громадська організація 
«Молоковиробник 
Менщини» 

Кот Ю. І. 
м. Мена, 

с. Феськівка, 
(244) 4-17-35 

5. 
Чернігівська обласна 
асоціація кредитних спілок 

Пилипенко В. М.
м. Мена, 

вул. Жовтнева, 2, оф. 3 
(244) 3-31-53 



 
т. 651-898 

 
Перелік підприємств Менського району, 

 які знаходяться у процедурі банкрутства 
 станом на 01.03.2014 

 
 

№ Відповідач 

1 ПП Фірма "Сінай" 

2 ТОВ "МПК "Придеснянський" 

3 ВАТ "Макошинський завод "Сільгоспмаш" 

4 Дочірнє підприємство "Фаворит-Прилуки" АТЗТ "Фаворит" 
 



 

 
 
 
 
 
 

СЕРВІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
тел. 676-154 

Розвиток туризму 
 

Найбільш привабливими екскурсійними об’єктами району є: Менський 
районний краєзнавчий музей ім. В. Ф. Покотила (м. Мена), Березнянський історико-
краєзнавчий музей імені Г.Г. Верьовки (смт Березна), Менський зоологічний парк 
державного значення (м. Мена). 

Загальна кількість відвідувачів музейних закладів району склала у 2011 р. -  
8,8 тис. осіб, у 2012 р. - 8,7 тис. осіб, у 2013 р. - 8,3 тис. осіб. Загальна кількість 
відвідувачів Менського зоопарку складала у 2011 р. – 4109 осіб, у 2012 р. –  
4108 осіб, у 2013 р. – 4098 осіб. 

Кількість об’єктів культурної спадщини становить 214. 
Об’єктом паломницького туризму є діючий Домницький монастир Різдва 

Богородиці (с.Домниця). 
Наявні засоби розміщення: ТОВ «Олімп» (м. Мена) та готель «Стольний» 

(с. Стольне). В м. Мена знаходиться оздоровчо-лікувальний санаторій «Остреч»  
на 250 місць та дитячий оздоровчий комплекс «Казковий-2». 

Обов’язки спеціаліста з питань туризму покладено на методиста з туристичної 
роботи центру культури і дозвілля молоді. 

Проблемними питаннями району є:  
- недостатня кількість закладів розміщення та харчування;  
- покращення якості доріг до туристичних об’єктів; 
- відсутність інвесторів. 

 
Завдання та перспективи розвитку галузі туризму: 

- популяризація та сприяння розвитку сільського зеленого туризму; 
- розробка та прийняття  районної програми розвитку туризму; 
- створення туристично-інформаційного сайту району; 
- створення інвестиційних проектів в сфері рекреаційного та оздоровчого 

туризму; 
- видання рекламно-інформаційної продукції. 



тел. 675-648 

 

Сфера обігу споживчих товарів та послуг 
станом на 01.01.2014 

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі  
(з урахуванням фізичних осіб) 

один. 305 

з них:    
- магазинів один. 253 
- аптек та аптечних пунктів один. 14 
- автозаправних станцій один. 3 
- кіосків один. 35 
Кількість об’єктів ресторанного господарства  один.  62 
Кількість зареєстрованих ринків  один.  3 
Населені пункти з відсутньою на їх території стаціонарною 
мережею об’єктів торгівлі,  
де виїзне обслуговування населення:  

 

- здійснюється 5 
с. Остапівка (115 осіб), с. Червоні Партизани (144), с. Червоні Луки (19), 
с. Чорногорці (9), с. Червоний Маяк (32) 

- не здійснюється  1 
с. Куковицьке (1 особа) 
Кількість об’єктів сфери побутових послуг (юридичних 
осіб)  

один. 6 

Кількість фізичних осіб-підприємців сфери побуту, що 
розпочали свою діяльність у 2013 році

осіб 10 

Кількість створених робочих місць у сфері побуту у 2013 р. один. 12 
Завдання щодо створення робочих місць у сфері побуту у 
2014 р. 

один. 3 

Населені пункти з відсутньою на їх території стаціонарною 
мережею об’єктів побуту,  
де виїзне обслуговування населення: 

 

- здійснюється 5 
с. Ушня (602 особи), с. Стольне (1670), с. Бірківка (714), с. Бігач (367), 
с. Величківка (713) 
- не здійснюється 1 
с. Осьмаки (494 особи) 

 
 
 



 
 

тел. 669-178 

 
Автобусне сполучення 

 
Мережа внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування 

складається з 5 приміських маршрутів. 
У м. Мена діє автостанція. У смт Березна автостанція тимчасово призупинила 

роботу. 
На даний час не охоплені транспортним сполученням наступні населені пункти: 

с. Феськівка, с. Дягова, с. Максаки, с. Червоні Партизани. 
 



 

 
 
 
 
 
 

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ 
 



(244) 2-12-44 

Перелік 
об’єктів комунальної власності Менського району,  

що не використовуються за призначенням 
№ 
п/п Власник Назва об’єкта 

1 Блистівська сільська 
рада 

Старе приміщення Блистівської ЗОШ 

2 Ленінівська сільська 
рада 

Будівля № 5 Ленінівської ЗОШ 

Приміщення Лугівської ЗОШ 
Погріб ФАПу 
Будівля ФАПу 

3 Лісківська сільська рада Приміщення Максаківської ЗОШ 

4 Городищенська сільська 
рада 

Приміщення бувшого будинку учителів та 
приміщення № 2 Городищенської ЗОШ 

5 Бігацька сільська рада Приміщення Бігацької ЗОШ 

6 Киселівська сільська 
рада 

Будівля пральні сільської лікарняної амбулаторії 

Котельня сільської лікарняної амбулаторії 
Кухня сільської лікарняної амбулаторії 

Будинок кухні сільської лікарняної амбулаторії 
Будинок амбулаторії сільської лікарняної 
амбулаторії (незавершене будівництво) 

7 Стольненська сільська 
рада 

Житловий будинок сільської лікарняної 
амбулаторії 

Овочесховище сільської лікарняної амбулаторії 
Овочесховище сільської лікарняної амбулаторії 

Будівля ФАПу 

8 Синявська сільська рада 
Будівля кухні сільської лікарняної амбулаторії 
Хлів для палива сільської лікарняної амбулаторії 
Овочесховище сільської лікарняної амбулаторії 

9 Бірківська сільська рада Погріб сільської лікарняної амбулаторії 

10 Волосківська сільська 
рада 

Сарай ФАПу 
Овочесховище ФАПу 
Овочесховище ФАПу 

Кладова ФАПу 

11 Семенівська сільська 
рада 

Погріб ФАПу 

12 Осьмаківська сільська 
рада 

Погріб ФАПу 
Гараж ФАПу 

13 Ушнянська сільська рада 
Будинок ФАПу 
Погріб ФАПу 

Овочесховище ФАПу 

14 Менська міська рада 
Будівля гаражу стоматологічної поліклініки 

Менської центральної лікарні 



 
 

тел. (244) 2-12-44

 
Перелік вільних виробничих приміщень 

 

№ п/п Назва, місце розташування об’єкта 
Загальна площа 
приміщень, м2 

1 
ВАТ «Менський завод продовольчих товарів», 
вул. Коцюбинського, 17, м. Мена 

15 000.0 

2 
Колишній Менський хлібокомбінат, 
вул. Б. Хмельницького, 22, м. Мена 

760.0 

 



 
тел. 699-243

 
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО НЕЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 

 

№ 
з/п 

Назва та адреса 
об'єкту 

будівництва 

Замовник 
будівництва 

Назва 
органу 

управління 

Стан 
будівництва 

Наміри щодо 
об'єкту 

незавершеного 
будівництва 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та 
оздоровчого призначення  

1 

Загальноосвітній 
навчальний 
заклад, м. Мена, 
вул. Крилова, 7а 

Управління 
капітального 
будівництва 

ОДА 

Міська 
рада 

припинено  
з 1995 

добудувати 

2 

Загальноосвітній 
навчальний 
заклад,   
с. Киселівка 
Менського 
району 

Киселівська 
сільська рада 

Сільська 
рада 

припинено  
з 1994 

добудувати 

3 

Будинок 
культури, 
смт Березне 
Менського 
району 

Березнянська 
селищна рада 

Селищна 
рада 

припинено  
з 1998 

добудувати 

 



тел. 699-243
 

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО НЕЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 

 

№ з/п Назва та адреса об'єкту будівництва 

Промислові будівлі та склади  

1 Склад, м. Мена, вул. Індустріальна, 17в 

2 Сховище для картоплі, с. Дягова Менського району 

3 Сховище для картоплі, с. Осьмаки Менського району 

4 Зернофуражне сховище, м. Мена, вул. Сидоренка, 181 

5 Ангар для зберігання зерна 

6 Склад паливно-мастильних матеріалів, с. Семенівка Менського району 

7 Засоло-коптильний цех, м. Мена, вул. Садова, 3 

8 Склад для зберігання с/г продукції, м. Мена, вул. Урицького, 76 

9 Зерноочисний пункт, с.Волосківці Менського району 

10 Гноєсховище, с. Данилівка Менського району 

11 Цех з ремонту обладнання, вул. Леніна, с. Бірківка Менського району 

12 Приміщення для утримання ВРХ 

13 Кормоцех, с. Ліски Менського району 

14 Корівник для ВРХ, с. Стольне Менського району 

15 Будинок лісництва, с. Стольне Менського району 

Готелі та ресторани  

16 Їдальня, с. Семенівка Менського району 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та 
оздоровчого призначення 

17 
Фізкультурно-оздоровчий комплекс, вул. Леніна, 5, с. Стольне 
Менського району  

Нежитлові будівлі (сільськогосподарського призначення, лісництва та 
рибного господарства, для культової та релігійної діяльності,  

пам'ятники історичні тощо)  

18 Навіс для зберігання техніки, м. Мена, вул. Жовтнева, 85 

19 Навіс для зберігання с/г техніки, с. Миколаївка Менського району  

 



тел. 699-243

 
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 
 

№ 
з/п 

Замовник 
будівництва 

(назва) 

Найменування 
об'єкта та його 

місцезнаходження 

Рік початку 
будівництва 

Стан 
будівництва 

Наміри щодо 
об'єкту 

незавершеного 
будівництва 

Одноквартирні житлові будинки 

1 
Миколаївська 
сільська рада 

Одноквартирний 
житловий будинок  
вул. Придес-
нянська, 31а,  
с. Миколаївка 
Менського району 

1996 припинено продати 

 



 
 

тел. 699-243

 
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 
 

№ з/п Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Одноквартирні житлові будинки 

1 Одноквартирний житловий будинок, м. Мена, вул. Свердлова, 17 

 



тел. 699-243

Перелік пріоритетних соціально-важливих об'єктів, що знаходяться 
в незавершеному будівництві та потребують добудови  

Найменування об’єкта,  
його місцезнаходження,  

вид робіт 

Рік 
початку 

виконання 
робіт 

Потужність, 
відповідних 
одиниць 

Загальна 
кошторисна 
вартість,     
тис. грн 

Залишок 
коштів, 

необхідний 
для 

завершення 
виконання 

робіт 
(станом на 
01.01.2014 
року)       
тис. грн 

Реконструкція фасадів Менського 
районного будинку культури  
по вул. Червона площа, 3, м. Мена 

2013 об’єкт 1533.6 990.0 

Будівництво водоводу  
від артезіанської свердловини №9  
на території ЗОШ 1-ІІІ ступенів  
ім. Т.Г. Шевченка до центрального 
водозабору в м. Мена 

2008 
50 м3/год 

326 м 
977.0 702.6 

Будівництво водопровідної очисної 
споруди на 1500 м3 у м. Мена 
(станція знезалізнення) 

2009 
1500 

м3/добу 
900.3 140.9 

Реконструкція каналізаційно-
насосної станції, м. Мена 

2007 
100  

м3/добу 
2359.3 935.0 

Закінчення будівництва 
водонапірної башти у с. Ліски 
Менського району 

2013 об’єкт 200.4 140.3 
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