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ПАПЕРОВИК
Напередодні свят това-

риство організувало для
фабричної малечі подорож
у справжню Новорічну каз-
ку. Як і торік, дітлахи побу-
вали на театралізованому
шоу в районному Будинку
культури. Цього разу на
дійстві, що мало назву «В
гостях у Снігової королеви».
Яскраві декорації, чудові
костюми, вдалий музичний
супровід і, звичайно, тала-
новиті актори допомагали
маленьким глядачам з го-
ловою зануритися в ново-
річну феєрію і повірити в
те, що дива на світі існу-
ють, що добро завжди силь-
ніше від зла, що спра-
ведливість обов’язково вос-
торжествує, що казка мо-
же стати реальністю…

За сюжетом, головною цьо-
горічною «злючкою» довелося
бути не Бабі Язі, а Сніговій ко-
ролеві, котра викрала Снігуроньку і на-
магалася заманити у пастку Діда
Мороза, аби ні в кого не було Нового

року. Проте несподівано на заваді їй
стала Баба Яга та її підручні, а також
юні глядачі, котрі так гарно відгаду-

вали бабиягинські загадки, що
вона розчулилася і заходилася
їм допомагати. Спільними зу-
силлями, не без втручання
Діда Мороза, їм вдалося визво-
лити Снігуроньку і добро-
вільно-примусово перетягти
Снігову королеву на бік Добра.
Тож свято відбулося: діти
брали участь у конкурсах, во-
дили хороводи, розказували
віршики, фотографувалися із
Дідом Морозом і Снігуронь-
кою. Особливий подарунок від
казкового дідуся отримав іме-

нинник Іллюша Мельниченко, адже
Дід Мороз усе про всіх знає!

Всі учасники конкурсів, читці віршів,
володарі найкращих костюмів були на-
городжені призами. Без подарунка не
лишився ніхто, бо ж у торбі Діда Мороза
були й іграшкові автомобілі, і набори
юних модниць, і 3D-пазли та солодощі.

І діти, і дорослі були задоволені —
театральний колектив «Карамель» та
режисер-постановник вистави Ірина
Покотилова вкотре довели, що і в неве-
ликому місті без надресурсів можна ор-
ганізувати чудове свято — не гірше,
ніж у столиці. Сподіваємося, напри-
кінці 2014-го року вони порадують нас
новим шоу. Зі святами всіх — із Новим
2014-м роком та Різдвом! 

ВВ   гг оо сс тт яя хх   уу   СС нн іі гг оо вв оо її   кк оо рр оо лл ее вв ии
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На початку грудня відбулося засідання Наглядової
ради, на якому було розглянуто результати бізнес-
діяльності товариства у 2013 році; затверджено на
2014 рік бюджет і основні показники діяльності ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ”, орієнтовний план засідань На-
глядової ради, а також цілі товариства. 

Отож пріоритетні завдання наступного року
такі:

1) зберегти і зміцнити лідерські позиції ПАТ “ВАЙД-
МАНН-МПФ” як постачальника трансформаторного кар-
тону і електроізоляційного паперу на регіональному ринку
силових трансформаторів;

2) зберегти і зміцнити позиції ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”
як постачальника ізоляційних матеріалів на регіональному
ринку розподільчих трансформаторів; нарощувати ринкову

частку, сприяти та співпрацювати з WET AG в діяльності
щодо зміцнення позиції на ринку ізоляційних деталей та
компонентів;

3) максимально підвищити ефективність і рентабель-
ність виробництва за рахунок повного завантаження віль-
них потужностей з виготовлення електроізоляційних
паперів, а також індустріальних продуктів, співпрацюючи
з іншими виробниками цієї групи в здобутті ринкових по-
зицій по всьому світу;

4) постійно оновлювати потужності для виготовлення па-
перу і перетворювати ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” на провід-
ний регіональний папероробний центр групи WICOR;

5) продовжити розвиток ключових професійних навичок
нового покоління топ-менеджерів; працювати над створен-
ням гнучкої та ефективної організаційної структури.

Вібулося засідання Наглядової ради

Нещодавно у товаристві було проведено сертифікацій-
ний аудит інтегрованої системи менеджменту на відповід-
ність міжнародним стандартам ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001. Спеціалісти Bureau Veritas Certification
Ukraine перевірили всі підрозділи товариства і, зрештою,
висловили свої міркування та рекомендації на підсумко-
вому засіданні. Зокрема, вони відзначили, що система ме-
неджменту в товаристві досить сильна, адже ґрунтується
на всебічному моніторингу процесів. 

Провідний аудитор Олег Чаус звернув увагу на те, що
підприємство не шкодує ресурсів для покращення умов
праці персоналу та його особистісного розвитку, постійно
й систематично приділяє увагу енергозбереженню і охо-
роні довкілля — наприклад, ми збираємо макулатуру, а не
викидаємо її.

На думку його колеги Володимира Мельниченка, під-
приємство доклало чимало зусиль для інтеграції систем
менеджменту:

2003 року було впроваджено систему менеджменту
якості, а в 2008 році — систему менеджменту навколиш-
нього середовища. Торік почалися роботи з підготовки до
впровадження системи управління охороною праці та про-
фесійною безпекою. Навесні було підготовлено групу внут-
рішніх аудиторів інтегрованої системи менеджменту, які

отримали сертифікати відповідності, у травні — затвер-
джено Політику у сфері якості, екології, гігієни та безпеки
праці, а наприкінці серпня — Настанову інтегрованої сис-
теми менеджменту.

У рамках аудиторської перевірки спеціалістами Bureau
Veritas Certification Ukrainе розроблено низку цінних кон-
структивних зауважень і рекомендацій щодо подальшого
удосконалення інтегрованої системи. 

За висновками аудиторів, інтегрована система менед-
жменту відповідає вимогам міжнародних стандартів, і
наше підприємство буде рекомендоване для отримання
сертифікатів відповідності.

Свято Миколая паперовики відзначили разом із
Днем енергетика — 19 грудня відбувся Кубок ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ” з волейболу. 

Участь у заході взяли три команди: виробничників, енер-
гетиків та управлінців. А підтримувала їх четверта команда
— уболівальників, до якої увійшли колеги, керівники дея-
ких підрозділів та родичі спортсменів. Відкриваючи турнір,
голова профкому Лариса Примаченко привітала енергети-
ків із професійним святом, подякувавши їм за тепло і світло
в наших оселях, що особливо актуально взимку, та вручила
подарунки-миколайчики двом Миколам — Парубцю і Руд-
ницькому.

Певно, не надто слухняними були обидвоє Микол упро-
довж року, адже перемогу у змаганнях не здобула ні команда
управління (до якої входить М. Парубець), ні енергетиків (її
представник — М. Рудницький). Перше місце завоювали
спортсмени-виробничники, друге — управлінці, а третє —
енергетики. Усі учасники отримали медалі, грамоти та від-
знаки від профкому, а команда-переможець — Кубок турніру.

Це останній цьогорічний спортивний захід від профкому,
проте наші спортсмени наполегливо тренуються і готуються до нових змагань. 

І знову аудит

Кубок товариства з волейболу 
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Напередодні засідання
Наглядової ради один із
її членів — генеральний

директор WET AG та ди-
ректор з виробництва

WET ЕА Марсель Суттер
виступив перед менед-

жментом товариства.
Він розповідав про сьо-

годнішній стан і пер-
спективи  корпорації та

малинських підпри-
ємств. Спеціально для
«Паперовика» пан Сут-

тер підготував
статтю, тож пропо-

нуємо вам з нею 
ознайомитися.  

Де Ми сьогоДНі?
Ринок трансформаторів

радикально змінився за ос-
танні кілька років. Сильний
бум другої половини остан-
нього десятиліття спричинив
розширення виробничих по-
тужностей трансформатор-
них заводів та простеження
цих же тенденцій у виготов-
ленні електроізоляційної
продукції. Водночас гло-
бальна криза «взяла своє» і у
нашій галузі. Виробники
електроенергії відірвані від
політики; не зрозуміло, як бо-
ротися зі зростанням частки
поновлюваних джерел енер-
гії, які досить часто значно
субсидовані, але не дуже
добре інтегровані в націо-
нальні мережі. Фотоелек-
тричні мікроелектростанції
та вітропарки, котрі одержу-
ють державні дотації для ви-
робництва енергії, чинять
тиск на дохідність традицій-

них електростанції, які зму-
шені працювати не на повну
потужність. Тому їх власники
відкладають великі проекти,
пов’язані з транспортуван-
ням енергії, збільшують очі-
куваний термін служби тра-
нсформаторів від 35 до 50 і
навіть більше років для
нових і, зрештою, використо-
вують надлишкові потуж-
ності, у такий спосіб здій-
снюючи ціновий тиск на ви-
робників трансформаторів.
Останні (наші клієнти) реа-
гують так само: найнижчі
ціни — головний критерій
для вибору постачальника.
Тож навряд чи нині WEID-
MANN зможе виставляти
ціни, вищі від номінальних,
як було дотепер; та завдяки
гарній репутації ми маємо
перевагу над конкурентами.  

Кількість трансформато-
рів, побудованих у світі, як і
раніше велика, однак у се-
редньому вони стали менш
потужними; поряд із зрос-
танням цінового тиску різко
скоротилися терміни поста-
чання.

А як щоДо зАВтрА?
Довгострокові перспекти-

ви нашого бізнесу, як і ра-
ніше, непогані. Електрична
енергія потрібна всім: розви-
неним суспільствам і тим, що
розвиваються. Урбанізація,
електрифікація країн, які
розвиваються, інвестиції в
відновлювані джерела енер-
гії є рушійними силами для
нашого бізнесу в довгостроко-
вій перспективі. Проте кон-

курентна боротьба і ціно-
вий тиск нікуди не зникнуть.
Бізнес залишатиметься дуже
неспокійним і в майбут-
ньому, конкуренти завжди
намагатимуться копіювати
будь-які інновації якомога
швидше.

НАшА стрАтегія В
ЄВропі

Ми повинні зберегти нашу
позицію на ринку силових
трансформаторів. Це вимагає
радикального поліпшення
структури витрат: і виробни-
чих, і накладних. ДП “ВМІК”
став осередком кінцевої ізо-
ляції в Європі. Ми успішно
перенесли сюди виробництво
кутових шайб машинного
формування; наступним кро-
ком має бути місцеве вироб-
ництво картону для цієї
продукції. 

Ми збільшимо нашу час-
тку на ринку розподіль-
чих трансформаторів. ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ” відіг-
рає все більш важливу роль,
не тільки як виробник папе-
рової ізоляції, але і як логіс-
тичний центр обслуговува-
ння регіональних клієнтів.
Ми маємо потенціал для роз-
витку наших продуктів і від-
повідно до цього будемо
використовувати машини.

Компанія освоює так зва-
ний ринок кінцевого користу-
вача. WEIDMANN роз-
робляє низку датчиків, які
контролюють стан трансфор-
маторів і вводів. Волога в ізо-
ляції, водень і ацетилен,
температура на гарячих точ-

ках і зусилля затиску прес-
форми є індикаторами стану
трансформатора. Важливо
контролювати ці параметри,
зокрема, якщо час експлуата-
ції трансформатора повинен
бути продовжений. Крім
цього, ми пропонуємо також
діагностику мастила та інжи-
нірингові послуги. До 2018
року частка цього бізнесу має
становити 15 %.

що це озНАчАЄ Для
МАлиНА? 

ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”
і ДП “ВМІК” повинні взаємо-
діяти в синергії; ми сидимо в
одному човні й гребемо в од-
ному напрямку. Малин має
потенціал  , щоб запропону-
вати лабораторні послуги єв-
ропейському регіону, нап-
риклад, рутинне тестування.
Така робота стала занадто
дорогою у Швейцарії через
дуже сильні позиції швей-
царського франка. Зва-
жаючи на це, ми повинні
розглянути можливість ефек-
тивно здійснювати ці про-
цеси в Малині, адже  клієнти
не готові платити за бюрок-
ратію.

Прямі поставки комбіно-
ваних відправлень з ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ” і ДП
“ВМІК” повинні стати стан-
дартом; ПАТ “ВАЙДМАНН-
МПФ”  буде одним із опорних
пунктів нашої системи роз-
повсюдження, що поставля-
тиме товари клієнтам в
найкоротші терміни.

Марсель сУттер.

Хто ми й куди йдемо, або Стратегія 
WEIDMANN у сфері електричних технологій

Днями відбулося ос-
таннє цьогорічне засі-
дання Правління.

На ньому було роз-
глянуто питання про
поточний стан діяль-
ності товариства, про
виплату частини вина-
городи (т. зв. «13-ї за-
рплати»), про придба-
ння новорічних наборів
від адміністрації това-
риства та ін.

Із засідання 
Правління
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Цьогорік найстарший
виробничий підрозділ —
цех №3 відзначив своє 
40-ліття. 

На початку 70-х років за-
вершилося зведення другої
черги підприємства — очис-
них споруд з очистки про-
мстоків потужністю 40 тис. м

куб. стічних вод за добу; нової котельні, а також цеху №3, в
якому планували випускати щорік до 2 тис. тонн конденсатор-
ного паперу.

У січні 1973 року було введено в експлуатацію будівлю цеху
і призначено перших його працівників: начальника цеху Яки-
мука Василя Гавриловича та старшого інженера-механіка Кор-
шака Миколу Павловича. Майже рік тривали роботи з
монтажу двох папероробних машин, і в грудні 1973 року дві
машини марки БП-37А для виробництва конденсаторного па-
перу, ПРМ-12 і ПРМ-13, введено в експлуатацію. Перші ви-
робки припали на грудень 1973 року.

Вже всередині 1974 року машини стабільно працювали,
приміром, за зміну на одній машині випускали понад 900 тонн
паперу КОН-II.12. 

У січні 1976 року колектив цеху було відзначено преміями
від Міністерства целюлозно-паперової промисловості, адже
«завдання, встановлене графіком освоєння проектних потуж-
ностей пускового комплексу №1 — розширення фабрики на сі-
чень-вересень 1975 року, введених в експлуатацію у грудні
1973 року (технологічні потоки папероробних машин №12, 13,
об’єкти енергетичного і транспортного господарства) виконане»,
йдеться в документі за 1976 рік. 

1976 року введена в експлуатацію ПРМ-15 марки Б-53 для
виробництва двошарового електролітичного паперу, двосіт-
кова з плоскими сітками, а наступного року — аналогічна їй
ПРМ-14.

1978 у цеху впровадили технологію розмелу маси для кон-
денсаторного паперу на дискових млинах, що мало значний
економічний ефект. Тривали роботи з підвищення автомати-
зації ПРМ (було впроваджено систему автоматичної концен-
трації паперової маси, систему регулювання температури маси
на ПРМ-12 і ПРМ-13); тривали заходи, спрямовані на економію
сировини і матеріалів (використання зворотної води на заливку
вакуумнасосів ПРМ-12 і ПРМ-13; зміни у схемі розмелу).

1983 року цех відзначив 10-річчя, того ж року його началь-
ником став Серебряков Юрій Вікторович, який очолював під-
розділ наступні 10 років. Керівниками цеху в різний час також
були Юрій Дмитрієв, Анастасія Малишева, Олександр Бога-
тирьов, Станіслав Харченко, Мечислав Станіславський, Ірина
Лаптєва, Анатолій Знайда. Останні майже три роки підрозді-
лом керує Ярослав Гомулко. Є у його підпорядкуванні праців-
ники, що працюють у цеху майже від часу його створення:
машиніст Леонід Колісніченко та різальниця паперу Лариса
Гарбар (на знімку вгорі разом з інженером-технологом
М.Фальківським). Кажуть, у 80-х — 90-х роках була висока
плинність кадрів — люди не витримували швидкого темпу ро-
боти. Нині ж колектив майже не змінюється, хоч за останні
кілька років поповнився молодими перспективними спеціаліс-
тами, серед яких: Роман Вишневський, Олександр Струтин-
ський, Сергій Ковальчук, Василь Плотницький та інші. На них

старше покоління цеху покладає великі надії.
— Наші люди — відповідальні і працьовиті, — говорить

Ярослав Михайлович. — Виготовляємо понад 30 різновидів
електроізоляційного паперу та папір для харчової промисло-
вості. 2007 року на ПРМ-15 було встановлено машинний ка-
ландр, завдяки цьому зменшилися витрати електроенергії та
зросла швидкість виготовлення каландрованого паперу: те, що
раніше робили за три зміни, нині виконуємо за одну. Торік було
проведено реконструкцію розмельно-підготовчого відділу ПРМ-
15, що дало змогу зменшити витрати енергоносіїв приблизно
на 30%. Нині майже завершено реконструкцію приводу по-
вздовжньо-різального верстата. 

«Золотими» роками цеху були 80-ті — у той час конденсатор-
ний папір користувався неабияким попитом, тож замовлень

вистачало. У 90-ті відбувся суттєвий спад — загальнодержавні
економічні струси не надто добре позначилися і на роботі па-
перовиків. Намагалися завоювати позиції на ринку, виготов-
ляючи широкий асортимент продукції: окрім електроізоляції,
випускали папір для широкого вжитку (цигарковий, для орг-
техніки, основу для теплочутливого паперу, офсетний та ін.).
Навіть якось отримали замовлення від військових — на виго-
товлення досить специфічного паперу «Океан» для бортових
журналів. Цей матеріал повністю розчинявся у воді.

Ситуація стабілізувалася у 2000-х. Відтоді цех працює
більш-менш стабільно. Наприклад, торік у квітні у третьому
цеху було виготовлено понад 600 тонн паперу.

Багато паперовиків знайшли у рідному цеху свою другу по-
ловинку, нині пліч-о-пліч працює дві подружні пари: Гриб
Людмила і Анатолій та Дмитренко Антоніна і Андрій. Є свої
династії. Наприклад, чимало родичів нинішнього машиніста
Володимира Примаченка працювало у третьому цеху. Його
батько був старшим машиністом (із 1974 року), також тут тру-
дилися мати і сестра Володимира Олександровича.

Обоє батьків розмелювача Олега Миколаєнка пов’язали
свою долю з цехом: мати була комірником, а батько — розме-
лювачем. Сімейну традицію продовжує пакувальник Володи-
мир Бовсуновський — його батько був каландрувальником.

Сподіваємося, до історії найстарішого цеху ще додасться багато
цікавих сторінок, а молодше покоління паперовиків примножить
здобутки попередників. Із ювілеєм вас, колектив цеху №3!

Цех №3 відзначив 40-річчя


