
На початку вересня делегація ПАТ “МАЛИНСЬКА ПА-
ПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН” на чолі з головою прав-
ління Андрієм Панченком побувала на урочистостях з
нагоди відзначення 20-річчя швейцарсько-українських
дипломатичних відносин, які були встановлені 6 лютого
1992 року — після того, як міністри закордонних справ
обох держав обмінялися офіційними листами. 

У лютому 1993 року в Києві було відкрито посольство Швей-
царії. Першим послом було призначено Армен Каммер (1993—
1996), а нинішній посол Крістіан Шьоненбергер, який очолив
амбасаду минулого року, вже п’ятий дипломат на цьому посту.

— Зустріч у столичному «Кристал холі» розпочалася з офіцій-
ної частини, перед гостями виступив посол Швейцарської Кон-
федерації та його заступники, а потім відбувся спільний концерт
Олега Скрипки та швейцарського співака Міхаеля фон дер
Хайде і частування, — повідомила менеджер із зв’язків з громад-
ськістю та пресою Лариса Волинець. — Скрипка співав україн-
ською та французькою мовами. Багатьом припали до душі
композиції у виконанні його джаз-бенду «Забава».

На прийомі співробітники нашого підприємства мали змогу
поспілкуватися та обмінятися досвідом з топ-менеджерами та
провідними фахівцями інших відомих компаній, в які залучені
швейцарські інвестиції, з-поміж них — «Nestle», «Syngenta»,
«ABB», «JTI», «Sorbes+ Ukraine», «Swissport» тощо. 
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ПАПЕРОВИК
Побували на 

прийомі в посла На ньому обговорювалася низка питань, з-по-
між яких — реалізація Положення про премію-
вання працівників ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” з
директорського фонду, затвердження нової ре-
дакції Переліку ризиків, укладення договорів
оренди та ін.

Також Правління уповноважило керівника
підприємства Андрія Панченка представляти ін-
тереси ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” в Європейській
бізнес-асоціації («ЄБА») та Асоціації українських
підприємств целюлозно-паперової галузі «УкрПа-
пір». Як відомо колишній голова правління, а
нині член Наглядової ради товариства, Вячеслав
Покотило входив до складу Президії асоціації
«УкрПапір», тож підприємство надіслало керів-
ництву Асоціації листа з проханням замінити
представника у її складі.

Відбулося засідання
Правління

До Дня людей похилого віку товариство нада-
ватиме матеріальну допомогу в розмірі 100 гри-
вень своїм непрацюючим пенсіонерам за віком.
Нині фабрика має близько 1100 пенсіонерів, які
не працюють.

Допомога для
пенсіонерів

4-го жовтня о 17-30 у будинку культури папе-
ровиків відбудеться шашковий турнір ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ”. Запрошуємо до участі спів-
робітників товариства та наших пенсіонерів.
Умови участі та додаткова інформація за телефо-
ном 67-239.

Скоро турнір

Підприємство надало благодійну допомогу
ЗОШ №4. Було придбано сучасний інформацій-
ний стенд «Країна Барвінкова», який розмістили
у фойє другого поверху. Новий стенд замінив
стару саморобну дошку оголошень. На ньому
представлена інформація про кожен клас почат-
кової школи, світлини учнів та мапа подорожей
Барвінковою країною. 

Новий стенд був гідно оцінений учасниками не-
давно проведеного на базі школи семінару, його
зручність і наочність вже встигли відчути і шко-
лярі, і їхні батьки.

Підсобили
підшефній школі
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Вам коли-небудь 
доводилося зустрічати
лікаря у пожмаканому

брудному халаті? Або
міліціонера чи пожеж-

ника в неохайній уні-
формі? Цікаво, чи

довірилися б ви без ос-
траху такому спеціа-

лісту, який про себе не в
змозі подбати?..

Навряд чи.
Погодьтеся, набагато при-

ємніше мати справу з лю-
дьми, вдягненими в охайну,
якісну уніформу, ніж у бруд-
ний, непрасований різнобій?
Презентабельний спецодяг
впливає і на вашу само-
оцінку, і на настрій, а відтак
— і на ставлення до роботи.
Не забувайте, що, вдягаючи
куртку із написом “WEID-
MANN”, ви берете на себе
відповідальність за імідж
компанії, адже корпора-
тивна спецформа — це об-
личчя фірми, яку ви
представляєте. Дуже при-
кро, коли воно брудне…

Поміж тим, уніформа —
це ще й елемент корпора-
тивної культури (він плекає
славнозвісний командний
дух і допомагає новачкам
швидше влитися до колек-
тиву, адже підвищує поріг
довіри), і засіб індивідуаль-
ного захисту (ЗІЗ), адже за-
побігає впливові небезпеч-
них факторів на ваше здо-
ров’я.

За словами Галини Фаль-

ківської, начальника відділу
охорони праці, наявність
фірмового стилю і ЗІЗ як ве-
ликий плюс було відзначено
державним інспектором під
час перевірки стану охорони
праці товариства: що не ка-
жіть, а люди в уніформі
справляють особливе вра-
ження, одним своїм вигля-
дом викликають довіру.

— У товаристві діє Поло-
ження про порядок забезпе-
чення працівників спеці-
альним одягом, спеціаль-
ним взуттям та іншими ЗІЗ,
— розповідає Галина Ма-
р’янівна. — У ньому зазна-
чено, що підприємство, від-
повідно до статті 8 Закону
України «Про охорону пра-
ці» та статті 163 Кодексу за-
конів про працю, на роботах
зі шкідливими та небезпеч-
ними умовами праці, а
також на роботах, що по-
в’язані з забрудненням або
які здійснюються в неспри-
ятливих температурних ум-
овах, робітникам і службов-
цям видає безплатно, згі-
дно з нормами, спецодяг,
спецвзуття та інші необхідні
індивідуальні засоби за-
хисту (рукавиці різних ви-
дів, респіратори, захисні
маски, навушники, беруші). 

Хоча привчити людей ко-
ристуватися тими ж беру-
шами чи навушниками по-
первах було непросто. Пра-
цівники придумували різні
«відмазки», щоби відмови-

тися від носіння цих засобів.
Проте, на думку Галини
Фальківської, доросла лю-
дина має розуміти, що не-
хтування ЗІЗ може в май-
бутньому викликати про-
блеми зі здоров’ям. Наприк-
лад, відмовляючись від носі-
ння беруш, ви ризикуєте за-
робити собі туговухість. 

— Крім того, — продов-
жує розповідь Галина Мар’-
янівна, — ПАТ “ВАЙД-
МАНН-МПФ” забезпечує
своїх співробітників спецо-
дягом понад регламентовані
законодавчими актами нор-
ми. Є норми видачі спецо-
дягу, але ми вже давно
через них «перестрибнули»,
тому що, наприклад, ви-
даємо людям футболки, що
нормами не передбачено,
щомісяця закуповуємо по
200 пар п’ятипалих рука-
виць, витрачаючи на це чи-
малі кошти… Весь спецодяг,
який надходить від фірм-ви-
робників, відповідає держав-
ним нормативним докумен-
там: ГОСТ, ДСТУ тощо. 

До речі, спецодяг — це
власність підприємства. Він
видається для того, щоб
зменшити вплив шкідливих
та небезпечних факторів 
на робітників. Застосування
спецодягу та інших ЗІЗ —
обов’язкове. Окрім того, пе-
редбачено, що працівник має
дбати про свій спецодяг, він
має бути чистим. Звісно, про-
тягом тижня костюм може

забруднитися, отож праців-
ник наприкінці тижня має
привести його в належний
стан. Для цього підприємство
забезпечує усіх, хто має спе-
цодяг, пральним порошком.

У товаристві використову-
ється спецодяг чотирьох ко-
льорів. Скажімо, цех №6
вбраний у зелений, №5 — у
сірий, №3 та деякі допо-
міжні підрозділи — у синій,
РМЦ — в чорний. Однак усі
костюми, незалежно від за-
барвлення, мають спільну
деталь — фірмовий знак
“WEIDMANN” на лацкані
кишені та на спинці. 

Інколи відділу закупок
доводиться замовляти інди-
відуальний пошив костюмів
нестандартних розмірів, роз-
повіла Галина Мар’янівна,
хоча ціна таких замовлень
значно вища. Наприклад,
для пошиття костюму 62–64
розмірів витрачається у 2,5
рази більше тканини, ніж на
костюм 50-го розміру. 

Як видно, підприємство
відповідально ставиться до
виконання своїх зобов’язань.
Пам’ятайте і ви, що спецо-
дяг і засоби захисту — це не
просто аксесуари. Їхнє засто-
сування має вберегти вас від
різного роду неприємностей
і прикрих випадковостей.
Тож не забувайте про рука-
виці і беруші й користуйтеся
ними відповідально!

Вікторія лІСоВА.

Працівник у спецодязі — обличчя
підприємства

На одному з недавніх за-
сідань Профспілкового ко-
мітету, з нагоди професій-
ного свята — Дня працівни-
ків целюлозно-паперової
промисловості, було ухва-
лене рішення відзначити
активних членів Профкому:
старшого майстра ВТК На-
талію Величко, бухгалтера
профкому Олену Костю-
ченко та комірника РМЦ
Галину Задорожну. Їх пред-
ставлено до нагородження
почесними грамотами ЦК
та обкому профспілки.

Відзначили
активістів У серпні 2012 року в цеху №6 було виготов-

лено найбільшу кількість стандартної продук-
ції, а саме 650 тонн електроізоляційного
картону, з яких 470 тонн — для компанії WET
AG, 180 тонн — для споживачів близького та
   далекого зарубіжжя. До цього часу цех
випускав близько 580–600 тонн продукції в мі-
сяць, але, завдяки оптимізації виробництва,
якісному технічному обслуговуванню всіма
службами, нам вдалося вийти на прогнозовані
показники продуктивності, які були основною
метою модернізації технологічної лінії.

Тож хочу подякувати персоналу цеху та ін-
женерно-технічним працівникам за змістовну
та якісну роботу, що позначилася на загальному успіху. 

Сергій ГолоВАтчик, 
начальник цеху №6.

Рекордний випуск картону
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На урочистостях з на-
годи Дня Малина міська
рада відзначила 19 кра-

щих працівників міста —
нагородила їх почесними
грамотами. До когорти
обраних потрапив і спів-

робітник ПАТ “ВАЙД-
МАНН-МПФ” старший

машиніст цеху №5 Юрій
Шпаченко. «Паперовик»

вирішив з’ясувати, за які
досягнення Юрій Володи-

мирович отримав від-
знаку. І запитав про це у
в. о. начальника цеху №5

Віктора Мостовича та в
самого Юрія Шпаченка.
— Юрій Володимирович

нещодавно став старшим ма-
шиністом, днями склав іс-
пити і отримав 6-й, найви-
щий розряд. До того 5 років
працював машиністом у
зміні №1. Тепер, у свої 34
роки, він — наймолодший
старший машиніст на фаб-
риці, — сказав Віктор Воло-
димирович. — Можу охарак-
теризувати його як людину
відповідальну, чесну, по-
рядну, хорошого спеціаліста,
який вміє працювати з тех-
нологічним обладнанням
обох наших машин. А ще —
він ніколи не запізнювався
на роботу, веде здоровий спо-
сіб життя, дуже цілеспрямо-
ваний, має здорові амбіції,
гарні ідеї та думки. Як один
з кращих спеціалістів брав
участь у дослідних виробках
паперу-основи для крепу-

вання, термокрафту та ін.
Сподіваюся, нинішня відзна-
ка стане добрим поштовхом у
його подальшій кар’єрі.

— Юрію Володимровичу,
— запитую в трохи зніякові-
лого кращого працівника, —
розкажіть, як розвивалася
ваша кар’єра на фабриці…

— Я прийшов на фабрику
в 1998 році, після армії. Спо-
чатку влаштувався в РБД —
був бетонярем, рамником. З
2003 року працюю в цеху №5.
Спершу був накатником, по-
тім сушильником, згодом став
машиністом. Паралельно на-
вчався в Національному ін-
ституті біоресурсів і природо-
користування України, де
здобув базову вищу освіту. 

— Певно, не просто було
навчатися і в університеті, і
на роботі. Розкажіть, хто до-
поміг вам освоювати профе-
сію машиніста.

— Машиністом мене зро-
били такі люди, як Василь
Трохимович Мельничук (у
його зміні я був сушильни-
ком), Віктор Сергійович До-
дон (був старшим машиніс-
том до мене), Олександр Во-
лодимирович Примаченко (в
його зміні я працював накат-
ником), Василь Олександро-
вич Карпенко та Георгій
Альбінович Мурга. За це я
їм щиро вдячний.

— Юрію Володимиро-
вичу, чим захоплюєтеся поза
роботою?

— Люблю посидіти вдома

з книгою, найбільше мені по-
добаються історичні та при-
годницькі романи, серед
улюблених авторів — Ва-
силь Барка, Іван Багряний,
Валентин Пікуль, Моріс
Дрюон, Генріх Сенкевич. Об-
мінююся книгами зі знайо-
мими, замовляю видання в
«Книжковому клубі».

— Чи була з вами поруч
ваша родина у визначний
момент нагородження?

— Так. Мене підтриму-
вали дружина та 12-річна
донька Катя. 

— Певно, пишалися вами.
Чи не бажає після цього і
ваша донька пов’язати свою
долю з паперовою фабрикою?

— Мрії Каті дуже мінливі,
вона, певно, вже хотіла бути
всіма, починаючи від пато-
логоанатома до архітектора.

Гадаю, ми ще маємо трохи
часу, аби визначитися з май-
бутньою професією. Нині ж
головне завдання доньки —
вчитися, що вона і робить на
відмінно.

А на фабриці, до речі, про-
тягом 35 років водієм працю-
вав мій батько, нині інже-
нером-технологом трудиться
сестра — Людмила Володи-
мирівна Старовойтенко.

— Дякую за розмову! Ще
раз вітаю вас, Юрію Володи-
мировичу! Сподіваюся, ви-
знання вас одним із кращих
працівників міста додасть
свіжих сил і можливостей
для стрімкого і впевненого
просування по службі.

На знімку: Віктор Мос-
тович та Юрій Шпаченко.

оксана ГоРДІН.

Наймолодший старший машиніст

Знайомтеся: віднедавна,
з початку вересня, у на-

шому здоровпункті працює
нова медсестра — Світ-

лана Іванівна Потапенко.
Вона буватиме на фабриці

щодня, з 10-30 до 17-ї години,
а зранку працюватиме у 4 ка-
бінеті (долікарського при-
йому) в поліклініці МРТМО.
Світлана Іванівна має досить
солідний медичний стаж —
23 роки. Одразу після закін-
чення Житомирського меду-
чилища вона влаштувалася
працювати до малинського
медичного об’єднання. 

— Більшу частину свого
стажу заробила, коли була
медсестрою в підлітковому
кабінеті, потім чотири роки
працювала старшою медсес-

трою у фізіотерапевтичному
відділенні, — розповідає
жінка. — Тож можу викону-
вати всі призначені лікарем
маніпуляції: уколи, пере-
в’язки, крапельниці (споді-
ваюся, до цього не дійде), від-
пускати фізіотерапевтичні
процедури. 

Нагадаємо, у здоровпункті
є можливість пройти такі про-
цедури, як тубус-кварц, інга-
ляції, сеанси аероіонотерапії
та лікування соляною лам-
пою. Незабаром може з’явити-
ся аромалампа — для прове-
дення сеансів ароматерапії.

— Аромат — це те, що по-
трапляє до наших дихальних
шляхів, а згодом у кров,
швидше від будь-яких уколів
та таблеток, — говорить Світ-

лана Іванівна. — А зараз, во-
сени, саме час зайнятися про-
філактикою простудних та ві-
русних захворювань. Відві-
дайте сеанс аероіонотерапії
— ніби на березі моря побу-
ваєте, адже повітря в кімнаті
насичується іонами і дихати
стає дуже легко. Маєте неве-
ликий нежить — не полінуй-
теся, сходіть на тубус-кварц.
Надокучає кашель — скорис-
тайтеся соляною лампою.
Профілактика — це велике
діло!

Незабаром Світлана Пота-
пенко має закінчити курси
масажистів:

— До кінця року планую
поїхати на навчання і отри-
мати необхідний документ,
аби з нового року працівники

фабрики, за потреби, мали
можливість пройти в нас курс
масажу.

Нагадуємо, що у здоров-
пункті, згідно з розкладом,
проводять прийом ще й
лікар-терапевт Олена Омель-
чук та лікар-стоматолог Ва-
лерій Прокопчук. 

У здоровпункті — нова медсестра
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Третьої неділі 
вересня в Україні від-

значають День батька.
Свято неофіційне і, 

по правді кажучи, поки
що малознане, адже в
нашій країні відміча-

ється лиш втретє.
День батька вперше

святкували у США
в 1910 році, там же, 

у 1966 році, президент
Ліндон Джексон прого-

лосив це свято 
національним. В Аме-

риці День батька 
припадає на третю 

неділю червня.
Нині разом із спільнотою

по той бік Атлантики свято
батька відзначає кілька де-
сятків країн. Однак багато з
них обрали інші дати для
святкування, українці —
третю неділю вересня. Лобіс-
том ініціативи під назвою
«День батька» в нашій дер-
жаві виступила міжнародна
громадська організація
«Міжнародний Центр Бать-
ківства». Міністерство Ук-
раїни у справах сім’ї, молоді
та спорту, спільно з цією ор-
ганізацією та іншими сус-
пільними об’єднаннями, під-
готувало відповідний проект
указу президента, однак у
грудні 2008 року уряд, у
зв’язку з економічною кри-
зою, відклав його у славноз-
вісну «довгу шухляду».

Проте активісти з «Між-
народного Центру Батьків-
ства» вирішили самотужки
боротися з несправедли-
вістю, адже день матері — є,
день дітей — є, день сім’ї —
є. То чому ж немає дня
батька? Отож Всеукраїнсь-
кий громадський комітет з
підтримки сім’ї та відпові-
дального батьківства 18 ве-
ресня 2009 року під час
прес-конференції в УНІАН
оголосив третю неділю ве-
ресня Всенародним Днем
батька в Україні.

Пропонуємо і вам підтри-

мати цю ініціативу і приві-
тати ваших батьків, а також
ближче познайомитися із
одним із фабричних татусів
— слюсарем-ремонтником
РМЦ Олександром Сотні-
ченком, який разом із дру-
жиною Ларисою Василівною
виховує трьох донечок: На-
талку, Дашу та Яну. 

— Вони всі народилися
однаковими, — говорить
Олександр Васильович, —
Мали вагу 3100 г, довжину
50 см та другу групу крові, а
зростають різними. 

Найстарша, Наталка, на-
вчається в шостому, а сере-
дуща, Даша, — в третьому
класі школи №6. Наймо-
лодша, Яна, ходить до са-
дочка. Наташа і Даша гарно
співають, займаються у во-
кальному гуртку в клубі на
Городищі, де ми живемо.
Виступали позаторік на
День будівельника на
МКДЗ, недавно в район-
ному будинку культури спі-
вали. Наталка дуже зосе-
реджена і скромна, захоплю-
ється вишивкою. Даша —
найспортивніша з трьох.
Стоїть на голові, робить «ко-
лесо» віджимається, ката-
ється на роликових ковзанах
і на велосипеді, грає у бас-

кетбол та волейбол. Певно,
це в неї від мене. Я теж ко-
лись активно спортом зай-
мався, доки не ушкодив
меніска. Даша не любить си-
діти вдома, їздить зі мною і
на базар, і на риболовлю.
Яна — рухлива, швидка як
вітер. Їй важко всидіти на
одному місці. Тому, певно,
найбільше її захоплення —
танці.

За словами багатодітного
тата, його дівчатка живуть
дружно. Кожна з них має ок-
рему кімнату в недавно збу-
дованому будинку, батьки,
аби уникнути чвар, намага-
ються приділяти однакову
кількість уваги кожній ди-
тині. Свою дружину Олек-
сандр Васильович вважає
строгою мамою, себе — до-
брим татом, адже проводить
з доньками трохи менше
часу (після роботи він пра-
цює над оздобленням не-
давно зведеного ошатного
будинку) і тому більше їх
балує: то цукерками, то мож-
ливістю трохи довше поди-
витися телевізор чи посидіти
в «Однокласниках».

— Нам подобається разом
проводити час. Недавно всі
гуртом два дні відпочивали
на березі річки Візня, у на-

метах. Ловили рибу, варили
уху. З нами було ще дві сім’ї.
Чоловіки вночі по черзі вар-
тували наше наметове міс-
течко. Мої дівчатка були
дуже задоволені, вперше в
житті вони спали в наметах.
А ще ми регулярно їздимо до
сусіднього Коростеня на
День міста. От би в Малині
було щось подібне… Там
дуже гарний парк, для дітей
працює безліч атракціонів,
надувні батути, гойдалки.
Плануємо незабаром побу-
вати у славнозвісному «Бун-
кері», — сказав Олександр
Васильович. 

Типова сім’я, подумає
дехто з наших читачів. По-
більше б таких — хочеться
додати мені. Адже, за ста-
тистикою, ледь не половина
українських дітей вихову-
ється в неповних сім’ях,
лише одним із батьків. Най-
частіше — мамою. Соці-
альна роль тата нівелю-
ється, він часто відіграє дру-
горядну роль у вихованні
дитини або ж узагалі відсид-
жується за кулісами, доки
мати відбувається за обох —
«за себе і за того хлопця».

Хоча в вітчизняному Сі-
мейному кодексі (мотайте на
вус, татусі!) чорним по бі-
лому записано, що і мама, і
тато «мають рівні права та
обов'язки щодо дитини, не-
залежно від того, чи перебу-
вали вони у шлюбі між
собою. Розірвання шлюбу
між батьками, проживання
їх окремо від дитини не
впливає на обсяг їхніх прав
і не звільняє від обов'язків
щодо дитини». 

Маю надію, що День
батька в Україні все ж таки
приживеться. Проте не но-
мінального тата (мовляв,
він просто є!), а відповідаль-
ного, свідомого, надійного
та люблячого — такого, як
наш сьогоднішній герой.

оксана ГоРДІН.

А ви привітали свого батька?


