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Бліц-інформ
Обласна державна 
адміністрація збирає цікаві ідеї 
Шановні мешканці Чернігівщини! Ви можете долучи-

тися до розробки Плану реалізації у 2018 – 2020 роках 
Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на пері-
од до 2020 року. Інформаційні матеріали щодо підготовки 
проектних ідей розміщені на сайті облдержадміністрації.

Чернігів закуповує 
10 чернігівських тролейбусів
Чернігівський автозавод виграв тендер щодо прода-

жу Чернігівському тролейбусному управлінню 10 тролей-
бусів свого виробництва. Час виконання договору — до 
23 грудня. Завод до цього дня має поставити всі тролей-
буси, а завдання тролейбусників — їх закупити, зареє-
струвати й пустити на лінії.

Презентовано книгу 
«Невже це було з нами»
Книгу чернігівця, покійного Олександра Лук’яненка, 

брата Героя України Левка Лук’яненка, представили в 
Чернігівському ліцеї № 15. Це мемуари про боротьбу чер-
нігівців із тоталітарним режимом. 

На презентації були Валентина Лук’яненко — дружи-
на автора, його сестра Зінаїда Лук’яненко, історик Воло-
димир Єрмак, який вів захід, а також упорядник книги, ко-
ординатор Чернігівської «Самооборони Майдану» Олек-
сандр Ясенчук.

Школярі й учителі переглянули картини Олександра 
Лук’яненка, послухали спогади учасників боротьби з ко-
муністичним режимом у 1970 – 1980-их рр., національ-
но-визвольних змагань 1980-их – початку 1990-их років.

У бібліотеці Короленка — 
виставка ніжинської 
художниці Євгенії Липовецької

Майстриня — викладач Ніжин-
ського училища культури і мистецтв ім. 
М. Заньковецької. Євгенія народилася 
1988 року в Ніжині, навчалася в зга-
даному училиці. Потім закінчила Пол-
тавський педуніверситет ім. В. Коро-
ленка за спеціальністю «образотворче 
мистецтво». Улюбленим жанром живо-
пису є пейзаж. Також Євгенія Липо-
вецька захоплюється килимарством, 

гобеленом, іконописом. На виставці «Мандри кольору» 
представлено 17 картин і 6 гобеленів. 

Ніжинський хор «Світич» — 
переможець VIII Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу 
Молодіжний хор «Світич» Ніжинського університету ім. 

М. Гоголя брав участь у місті Вишгороді на Київщині у VIII 
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Вишгородська По-
крова». Змагалися юнацькі, молодіжні й дорослі, світські та 
церковні хори з різних областей України — 23 колективи. 

«Світич» був визнаний переможцем фестивалю, наго-
роджений дипломом «гран-прі» та отримав першу премію.

Долучайтеся до благодійного 
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами на під-

тримку діяльності Чернігівського благодійного фонду «За-
хистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає Українській 
армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за такими реквізитами:
у гривнях — благодійний фонд «Захистимо Україну!», ПАТ 

«КРЕДОБАНК», МФО 325365, ЄДРПОУ 39479494, рахунок 
2600201586536.

Реквізити для здійснення переказів з-за кордону: 
в доларах США (USD) Intermediary: BANK OF NEW YORK 
MELLON, New York, USA Банк-посередник SWIFT: IRVTUS3N 
Beneficiary’s bank: JSC «KREDOBANK». Банк одержувача Lviv, 
Ukraine SWIFT: WUCBUA2X.

Beneficiary: Acc_2600201586536_CF «DEFEND THE 
UKRAINE» name Одержувач: рахунок відкритий у ПАТ «Кре-
добанк». Для юридичних осіб – назва одержувача та адреса.

Тел.: (063) 236-18-03.
Благодійний фонд «Захистимо Україну!»

Прес-тур на приватне ба-
гатопрофільне підприємство 
«Вимал» відбувся за ініціа-
тивою Чернігівського медіа-
центру «Моє місто». З журна-
лістами місцевих та всеукра-
їнських видань спілкувалися 
голова правління Спілки ро-
ботодавців «Сіверщина», під-
приємець і громадський діяч 
Віктор Лазар і директор під-
приємства «Вимал» Сергій 
Самоненко.

Приватне багатопрофіль-
не підприємство «Вимал» на-
родилося 24 роки тому. Уліт-
ку 1994 року було заверше-
но будівництво першого крох-
мального заводу. На сьогодні 
це одне з найбільших підпри-
ємств України у своєму на-
прямку. 

Знайомство з його робо-
тою почалося з візиту пред-
ставників ЗМІ на будівельний 
майданчик, де зводиться но-
вий завод. Він перероблятиме 
картоплю на крохмаль, запла-
новані потужності — 600 тонн 
на добу. Це буде найбільший 
завод в Україні. Введення його 
в експлуатацію заплановане 
на кінець 2017 року. 

Щоправда, певні пробле-
ми суттєво гальмують розви-
ток бізнесу. За словами Вікто-
ра Лазаря, це дії монополіста 
на ринку постачання електро-
енергії. Нині механізм приєд-
нання та споживання елек-
троенергії такий. По-перше, 
інвестор повинен побудувати 
електропередавальні потуж-

ності від точки надання до точ-
ки приєднання. По-друге, без-
коштовно передати це майно 
на баланс енергопередаваль-
ної компанії, а потім купува-
ти електроенергію з поперед-
ньою оплатою. До речі, вар-
тість електроенергії в Україні 
— майже найбільша в Європі, 
а якість — найнижча.

Ще одним результатом «ре-
формованого» законодавства 
є концентрація акцій електро-
передавальних компаній у ру-
ках олігархів. Власниками цих 
українських компаній є пере-
важно російські бізнесмени. 

Наступна проблема — від-
сутність достатньої кількості 
сировини, тобто картоплі. Чер-
нігівщина, як не дивно, пере-
творюється на «картопляну 
пустелю». Лідери з вирощуван-
ня бульби в Україні — Вінниць-
ка, Київська, Житомирська об-
ласті. «Ми прагнемо довести, 

що вирощувати картоплю — 
вигідно! Рентабельність може 
складати 50% і більше», — за-
значив директор заводу. 

Продукція заводу «Вимал» 
відрізняється високою якістю. 
Підприємство повністю відпо-
відає міжнародним стандар-
там сертифікації HACCP. 

«У харчовій промисловос-
ті наші продукти згущують соу-
си, стабілізують креми, покра-
щують властивості хлібопе-
карських та м’ясних виробів, 
у паперовій — зв’язують це-
люлозні волокна; в медичній 
— наповнюють пігулки; в тек-
стильній — шліхтують нитки; в 
інших галузях застосовуються 
для виготовлення клеїв, паку-
вальних матеріалів, сухих буді-
вельних сумішей, — розповів 
директор підприємства. — Ми 
відправляємо свою продук-
цію у більш ніж 25 країн світу: 
це Німеччина, Нідерланди, Че-

хія, Польща, Литва, Росія, Біло-
русь, Казахстан, Узбекистан, 
Таїланд, КНР. Шукаємо й нові 
ринки збуту».

До складу приватного ба-
гатопрофільного підприємства 
«Вимал» входять кілька окре-
мих підрозділів. ПП «Вимал-
Агро» створене 20 січня 2004 
року. Мета — створити міцну 
сировинну базу для власно-
го крохмального заводу. Для 
цього придбано необхідну тех-
ніку, побудовано сховища для 
зберігання картоплі, зерна та 
гаражі. Площа земель, що об-
робляються підприємством, 
збільшилась у кілька разів і 
постійно зростає.

ПП «Вимал-Агро» вирощує 
картоплю харчових сортів для 
населення, картоплю техніч-
них сортів для власного пе-
реробного заводу, насіннєву 
картоплю, зернові — пшени-
цю, просо, жито, ячмінь пиво-
варний.

Будівельна компанія «Ви-
малСпецБуд» створена 2 лип-
ня 2008 року. Основні напрям-
ки діяльності — проектування 
і будівництво житлових та про-
мислових об’єктів, монтаж ме-
талоконструкцій, зовнішніх та 
внутрішніх мереж водопоста-
чання, водовідведення, газо-
постачання, теплопостачан-
ня. А також виробництво кон-
струкцій із бетону, залізобето-
ну, металу, мобільних будинків, 
огорож, воріт.

Медіа-центр «Моє місто»

«Вимал» будує найбільший в Україні 
завод із переробки картоплі на крохмаль

Журавель — символ благодійної ак-
ції медичної спільноти області «Крила на-
дії», який уже десятий місяць невтомно до-
помагає збирати кошти для онкохворого 
хлопчика Іванка Людвика. У свої три роч-
ки Іванко, маючи онкозахворювання ни-
рок четвертої стадії, переніс безліч хіміо-
терапій та оперативне втручання з ви-
далення нирки, його життя здебільшого 
проходить на лікарняному ліжку обласної 
дитячої лікарні. 

Утім, ані лікарі, ані батьки, ані волон-
тери не втрачають надії підняти на ноги 
дитину. Ланцюжок медичної допомоги на 
сьогодні склався таким чином: онкодис-
пансер — обллікарня — тубдиспансер — 
психоневрологічна лікарня — Центр екс-

треної медичної допомоги та медицини 
катастроф — Центр радіаційного захисту 
та оздоровлення населення — кардіоло-
гічний диспансер — станція переливання 
крові — шкірно-венерологічний диспан-
сер — наркодиспансер. 

І ось нова сторінка благодійної допо-
моги: головний лікар Чернігівського об-
ласного наркологічного диспансеру Петро 
Седень від імені колективу передав ес-
тафету Володимиру Тарасовському, який 
очолює обласний Центр інформаційно-
аналітичних технологій та пропаганди здо-
рового способу життя. 

«Щиро вдячний нашому колективу, 
який відчув цей біль і без зайвих слів про-
стягнув руку допомоги. Ми зичимо дитині 

здоров’я, а батькам — витримки», — за-
значив П. Седень. 

Як підкреслив В. Тарасовський, колек-
тив центру приймає естафету благодійної 
допомоги: «Я сам батько двох дітей, отже, 
цілком розумію, що відчувають батьки в 
такій надскладній ситуації. Щиро дякую 
моїм колегам, які без вагань відгукнулися 
на заклик підтримати дитину». 

У нас в області побували 
представники Державної вищої 
східноєвропейської школи (уні-
верситету) міста Перемишль. Цей 
найбільш східний університет 
Польщі створено 15 років тому 
значною мірою для поглиблен-
ня наукових, освітніх контактів 
з Україною. Нині тут навчають-
ся понад 300 студентів з Украї-
ни, і кількість їх зростатиме. Гос-
ті з Перемишля прибули в Черні-
гів з метою більше познайомити 
нас зі своїм вишем. Це викладач-
ка університету, доктор політоло-
гічних наук Малгожата Кузьбіда 
— полька, котра добре володіє 
українською мовою, та українець 
Василь Козяр — референт ректо-
рату, який уже чимало років пра-
цює в університеті.

Гості не вперше в Чернігові. То-
рік вони знайомилися з діяльністю 
нашого національного педунівер-
ситету ім. Т. Шевченка, з яким готу-
ється угода про співпрацю. 

Цього разу польські гості за-

писалися в одній із програм облас-
ного радіо, яку веде відома журна-
лістка Олена Кияшко. У медіа-клу-
бі «Експертна думка» в них була зу-
стріч із журналістами преси, радіо 
й телебачення. Гості також відві-
дали богослужіння в католицько-
му костьолі Чернігова, зустрілися 
із представниками польської гро-
мади міста — Товариства культури 
«Польська пристань». 

Другого дня був візит до рай-
центру Куликівки. Тут відбулася 
зустріч у місцевій середній школі. 
Гості виступили перед учнями 10 
– 11 класів та педагогами із пре-
зентацією, в тому числі відеофіль-
мом про свій університет, запро-
сили юнаків і дівчат на навчан-
ня. Варто зазначити, що в останні 
роки 17 випускників Куликівської 
школи закінчили польські універ-
ситети, отримали європейський 
диплом. Частина з них, здобувши 
професію, нині працює в Польщі, 
інші повернулися працювати в 
Україну. 

Медики продовжують збирати 
кошти на лікування Іванка 

Гості з університету Перемишля

Василь Козяр, директор школи Ольга Труш (у центрі) 
й Малгожата Кузьбіда. 

Зустріч зі старшокласниками. 
Фото Петра Антоненка. 
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