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ПАПЕРОВИК
Цього місяця відбулося останнє в 2011 

році засідання Наглядової ради. 
На порядок денний винесли шість питань. Було за-

тверджено стратегічні цілі товариства на 2012–2016
роки та основні цілі діяльності Правління товариства
на 2012 рік, схвалено бюджет, основні показники діяль-
ності ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” на 2012 рік та основні
параметри бізнес-плану товариства на 2013–2016 роки,
укладено ліцензійну угоду на використання торговель-
ної марки “WEIDMANN” та затверджено план засі-
дань Наглядової ради на наступний рік.

Відбулося засідання
Наглядової ради

Всередині листопада відбувся загальнофаб-
ричний день якості, на якому обговорювали ви-

конання цілей у сфері якості та екології,
стан задоволеності клієнтів якістю продукції

й обслуговуванням та інші аспекти функціо-
нування системи менеджменту якості. 

Керівники виробничих цехів розповідали, які ко-
ригувальні дії задля покращення якості продукції за-
стосовуються в їхніх підрозділах. Начальник відділу
адміністрування замовлень та планування ресурсів
Олександр Швидун повідомив про кількість нада-
них та впроваджених пропозицій, спрямованих на
покращення роботи товариства, а начальник відділу
охорони праці Галина Фальківська      надала інформа-
цію про стан безпеки праці на підприємстві тощо.

Пройшов день якості

Нещодавно завершилися роботи зі встановлення сис-
теми технічного зору на ПРМ-16, що в цеху №5. Для того,
аби її облаштувати, довелося провести чимало підготов-
чих робіт: змістити накат, вкоротити сушильний ков-
пак, встановити стійку для маркувальника тощо.

А минулого тижня розпочалися роботи з інсталяції про-
грамного забезпечення, перевірки механічних, електричних
систем та етикетувальника. Підприємство відвідав пред-
ставник фірми-підрядника Ральф Ріменшнайдер, котрий
спільно з керівником проекту Русланом Білоцьким провів
навчання для основних користувачів технічного зору та від-
повів на їхні запитання. 

Перший запуск системи пройшов успішно, і спеціалісти
змогли одразу оцінити її переваги. Тож тепер, маючи такого
надійного контролера, персонал цеху зможе миттєво реагу-
вати на його сигнали, тим самим забезпечуючи стабільно
високу якість продукції.

На знімку: Ральф Ріменшнайдер та Руслан Білоцький.

Система 
технічного зору 
запрацювала

Завершився медогляд 317 співробітників товариства, для
яких він був обов’язковим, повідомила на черговому засіданні
профкому лікар здоровпункту Олена Омельчук. 

За її словами, найбільш поширені серед фабрикантів хво-
роби шлунково-кишкового тракту й серцево-судинні захворю-
вання. Головна причина цих недуг — стреси та нез-
балансоване харчування. 73 людини підлягають санаторно-
курортному лікуванню. 

Медогляд завершено

Нещодавно було розроблено і затверджено
План локалізації та ліквідації аварійних си-

туацій і аварій (ПЛАС) для цеху №6. Цим доку-
ментом визначено потенційні небезпеки,

можливі аварії та їхні наслідки, розплановано
дії персоналу, підрозділів товариства та тери-

торіальних сил реагування на 
надзвичайні ситуації. 

Основні небезпеки цеху №6 типові для папероробної
галузі. Вибухопожежна небезпека обумовлена наяв-
ністю паперового пилу у виробничих приміщеннях
цеху. Пожежна небезпека — використанням масел для
виробничих потреб.

ПЛАС розробляється щоп’ять років і має відповідати
вимогам державних нормативних актів з охорони
праці, повідомив менеджер з питань управління ризи-
ками Сергій Дмитренко.

Розроблено ПЛАС 
для цеху №6
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Кілька тижнів тому
в Швейцарії відбулася
робоча зустріч менед-

жерів з якості корпора-
ції “WICOR”, на яку

прибули представники
підприємств із Брази-

лії, Мексики, Китаю,
США, Швейцарії та ін.

З України до Швейцарії
вирушили співробіт-

ники двох підприємств
— ПАТ “ВАЙДМАНН-
МПФ” та ДП “ВМІК”.

Наше товариство пред-
ставляла Валентина 
Прокопенко, директор

Департаменту якості.
— Кожен учасник зустрічі

презентував систему менед-
жменту якості та інші сис-
теми, які впроваджені на
його підприємстві (навколи-

шнього середовища, безпеки
праці, 5S, Канбан, Кайдзен
та ін.). Велика увага приді-
лялася безпеці праці персо-
налу та чистоті. На деяких
підприємствах систематично
проводяться внутрішні ау-
дити чистоти та безпеки
праці. Вважається, що внут-
рішні перевірки краще ві-
дображають проблеми, ніж
зовнішні, звісно, якщо се-
рйозно ставитися до покра-
щення процесів, — сказала
Валентина Василівна. 

Побували менеджери на
швейцарських підприємст-
вах “WEIDMANN” у Рап-
персвілі та Енненді, які спе-
ціалізуються на виробницт-
ві крепованого паперу, ла-
мінованого картону, елек-
троізоляційних елементів

тощо. За словами Вален-
тини Василівни, там велика
увага приділяється раціона-
лізації робочих місць, візуа-
лізації та ідентифікації. Та
й «ощадливість» на цих фаб-
риках — не пусте слово. Від-
ходи виробництва, по мо-
жливості, переробляють і
використовують повторно, а
з обрізків картону виготов-
ляють електроізоляційні
компоненти. 

Приємні враження зали-
шилися у делегатів після
відвідин одного з підпри-
ємств сектору “PLASTICS
TECHNOLOGY”, на якому
виготовляють продукцію
медичного призначення. 

— Графік поїздки був до-
сить щільним і насиченим,
тож помилуватися краєви-

дами ми могли хіба що з
вікна автобуса, а містечко
Рапперсвіль, у якому зупи-
нилися, бачили рано-вра-
нці та надвечір, — говорить
Валентина Василівна. —
Та, незважаючи на це, від
перебування у Швейцарії в
мене залишилися лише
приємні враження, адже за
ці три дні я дізналася ба-
гато нового.

Оксана ГОРДІН.

На початку листопада завершили ремонтні роботи на
транспортній прохідній та ваговій. 

— Було встановлено нові сучасні ворота з потужними мо-
торами. Тепер ними можна керувати і за допомогою дистан-
ційного пульта, і знадвору, і зсередини, що особливо
актуально взимку. Прохідну утеплили, ззовні обшили про-

фнастилом, дотримуючись корпоративних кольорів, — пові-
домив керівник проекту начальник служби безпеки
Валентин Волинець. — Провели косметичний ремонт при-
міщень та частковий ремонт даху. Вагову побілили і встано-
вили нові, металопластикові вікна.

Обновили прохідну

Недавно товариство відвідали представники корпо-
рації «Іточу»: менеджер компанії «Іточу Кемікал Фрон-
тіер Корпорейшн» Уоє Хірофумі та Ганна Преобра-
женська, спеціаліст текстильного відділу з київського
представництва. Вони зустрічалися з головою прав-
ління Вячеславом Покотилом, директором Центру роз-
витку та досліджень Геннадієм Якименком та
начальником відділу закупок Тетяною Литвинчук.

Предметом переговорів були поставки полівініло-
вого спирту, який використовується у виробництві про-
дукції цеху №5. 

Нещодавно судномодель-
ний гурток Малинського мі-
ського центру науково-тех-
нічної творчості відсвятку-
вав поважний ювілей — 35-
річчя. Увесь цей час його
незмінним керівником ли-
шається Юрій Дяченко, ко-

лишній головний механік
нашого підприємства.

Судномодельний гурток
був заснований 1976 року за
ініціативи Юрія Петровича
при фабричній профспілко-
вій організації. За цей час
він став справжньою шко-

лою життя для багатьох ма-
линських хлопчаків, тому 
й не дивно, що привітати
свого наставника та ниніш-
ніх гуртківців з’їхалися гості
з різних міст.

Малинська паперова фа-
брика, при якій гурток було

створено, не полишає судно-
моделістів і понині, на-
даючи їм посильну підтри-
мку. Ось і цього разу під-
приємство подарувало гур-
тківцям фотокамеру: аби
було чим закарбувати гря-
дущі перемоги.

Гості з «Іточу»

Судномодельному гуртку — 35!

Зустрілися менеджери з якості
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На початку листо-
пада товариство органі-

зувало чергову поїздку
вихідного дня для своїх

співробітників. 47 щас-
ливців провели неза-

бутні вихідні,
подорожуючи теренами

Західної України. 
У мандрівку вони виру-

шили в п’ятницю ввечері на
комфортабельному автобусі,
а суботній ранок зустріли по-
близу Сваляви, на Закар-
патті.

Там, на території мальов-
ничого санаторію «Квітка по-
лонини», вони скуштували
лікувальних мінеральних
вод «Лужанська» та «Поляна
квасова», а затим вирушили
до знаменитого мислив-
ського замку-палацу графа
Шернборна. Споруда розта-
шована в центрі так званого
англійського парку-дендра-
рію, який займає 19 гекта-
рів. Місце для розміщення

замку вибране настільки
вдало, що навіть не було по-
треби змінювати довколиш-

ній ландшафт.
У проект замку закладено

особливу символіку, за ос-
нову якої взято астрономіч-
ний рік. Так, кількість вікон
— 365 — відповідає кіль-
кості днів у році, 52 кімнати
— кількості тижнів, 12 вхо-
дів — кількості місяців. А на
чотирьох різних за формою
вежах замку встановлено
флюгери, на яких вибито
дату побудови замку — 1890.

Для огляду та екскурсій
відкриті камінний зал та
бібліотека замку. В інтер’єрі
частково збереглися парадні
сходи та комини.

Полюбувалися фабри-
канти озером у формі Ав-
стро-Угорської імперії, вми-
лися водою із Джерела кра-
си, відвідали звіринець та й
поїхали далі.

Наступним пунктом ек-
скурсії став не менш відомий
замок Паланок, що в Мука-
чевому. Екскурсовод повідав

туристам історію споруди,
особливо їх зворушила роз-
повідь про княгиню Ілону

Зріні, яка очолила оборонців
твердині, що мужньо протис-
тояли Габсбургам після ув’я-
знення господаря Паланок
— князя Ференца Ракоці І.
Протистояння тривало три
роки, однак, через підступну
зраду одного із соратників,
княгині таки довелося під-
писати акт про капітуляцію.
2006-го року мукачівці вста-
новили їй та її сину, Ферен-
цові Ракоці ІІ, пам’ятник на
центральному бастіоні.

Не оминули туристи ува-
гою і скульптуру князя Фе-
дора Корятовича, що володів
замком у ХIV столітті. Ко-
жен хотів потримати його за
палець і загадати бажання.

Кажуть, вони неодмінно зді-
йснюються. 

Потім екскурсійний авто-
бус попрямував до міста Бе-
регове, що славиться своїми
термальними водами. Тут
всі охочі змогли на собі від-
чути цілющу силу води, тем-
пература якої цілий рік
тримається на позначці 36
градусів.

Після водних процедур
наші туристи побували у Бу-
динку вина «Береґвідек», що
в селі Яноші. А завершаль-
ним пунктом екскурсії того
дня став географічний центр
Європи в Рахові. У цьому ж
місті, в готелі «Тиса», ту-
ристи зупинилися на ніч.

Недільного ранку вони
вирушили в Карпати. Всім
кортіло більше дізнатися
про побут, традиції і звичаї
гуцулів, про які так цікаво
розповідав екскурсовод. А

ще — побачити найчарівні-
ші карпатські місця. Спершу
туристи відвідали Буковель. 

— Тієї краси словами не
передати, ніби потрапляєш в
рай, — говорили вони. —
Треба бачити це все на
власні очі…

Як діти, раділи папір-
ники першому (хоча і штуч-
ному) снігові, який роз-
сипався на схили гір за допо-
могою спеціальних гармат,
каталися на підйомниках.

Потім побували у Ворохті,
що теж відома як центр зи-
мових видів спорту. Тут, пе-
реборовши страх висоти,
могли оцінити чудові пей-
зажі ледь не з висоти пташи-

ного польоту, проїхавшись
на канатно-крісельній до-
розі завдовжки 2 км, а також
сфотографуватися у гуцуль-
ському вбранні.

Запам’ятався малинча-
нам і обід в кафе «Рубель»,
де їм вдалося скуштувати гу-
цульських страв, і сувенір-
ний ринок в місті Яремчому,
і тамтешні водоспади на
річці Прут, і оспівані в ле-
гендах скелі Довбуша.

Згадувати цю мандрівку
співробітники будуть ще
довго. Адже той вікенд ви-
дався по-істині незабутнім.

На знімках: наші ту-
ристи: а) по дорозі до замку
графа Шернборна; б) в за-
сніжених Карпатах, в) на
Буковелі — слухають ек-
скурсовода.

Оксана ГОРДІН.

Подорожуємо Україною

Незабутній карпатський вікенд

а

в

б
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Валерій Єщенко (на знімку) — ін-
женер з налагодження і випробувань
цеху КВПіА. Однак за довгі роки

праці на підприємстві він по-справ-
жньому зріднився із цехом №5, адже
обслуговує його агрегати від часу ство-
рення, більше того — був куратором
монтажу 16-ї та 17-ї машин від цеху
КВПіА. На кожній із цих машин —
кількасот вимірювальних приладів,
що контролюють показники води,
пару, конденсату, стисненого повітря
тощо. Тож для Валерія Єщенка та
його колеги Павла Недашківського за-
вжди є робота.

— 16-та машина — це збірна світу,
— жартує чоловік. — У розмелі —
прилади нідерландські, в сушильній
частині — японські, метал німецький,
технологічна лінія з проклейки —
французька. Після монтажу на цій
машині було багато модернізацій: де-
монтаж окремих сушильних ковпаків

та встановлення за-
гального, заміна на-
пускного пристрою,
на розмелі було об-

лаштовано нові системи для автома-
тичного дозування компонентів, не
так давно встановили нову систему
вимірювання параметрів паперу. А ос-
танні кілька місяців велися підготовчі
роботи для монтажу системи техніч-
ного зору.

— 17-та машина на час монтажу
була оснащена за останнім словом тех-
ніки, — продовжує розповідь Валерій
Степанович. — Вона теж пережила
низку модернізацій. Приміром, не-
давно була встановлена комп’ютерна
система, яка управляє присадкою
млинів.  

Валерій Єщенко називає себе ос-
таннім з могікан, втім, те ж саме
можна сказати і про Павла Антоно-
вича, адже він присвятив роботі на па-
перовій фабриці аж 43 роки.

Останні з могікан

Минулого четверга найгарячіші футбольні фа-
нати нашого підприємства побували в Донецьку на

знаменитій «Донбас Арені». Вони вирушили туди,
аби перевірити, чи насправді цей стадіон такий

величний, як його «малюють» у ЗМІ.
Одначе потрапити у пункт призначення було не просто.

При в’їзді до До-
нецька автобус із
вболівальниками
перепинила мілі-
ція. Того дня у
місті очікували
на прибуття ве-
ликої кількості
фанатів — на
матч «Шахтар» —
«Порту». Авто-
буси формували
у колони, і так, у
супроводі міліції,

вони вирушили на стадіон.  
«Донбас Арена», як справжня кокетка, призначила поба-

чення фабрикантам о дев’ятій вечора, коли вона може по-
казати себе у всій красі й похизуватися чудовою блакитною
короною. «Донбас Арена» була спроектована і збудована від-
повідно до стандартів УЄФА для стадіонів категорії «Еліт»
і входить до трійки найсучасніших стадіонів Європи. Вона
хоч сьогодні готова приймати Євро-2012.

Що ж, давайте зазирнемо всередину!
Тут все розраховано так, щоб глядачам було макси-

мально комфортно і безпечно. Стадіон має спеціальні сек-
тори для людей з особливими фізичними потребами, а в дні
матчів на його території заборонено курити. Сидіння виго-
товлені з негорючих матеріалів, а кожен сектор обладнаний
кількома виходами, завдяки чому людей можна евакую-
вати за 8 хвилин.

На території «Донбас Арени» розташовані фітнес-клуби,
музей, фан-шоп, конференц-зал, ресторани та ін.

— Там дуже гарне поле, — говорили малинчани. — Не-
має бігових доріжок, які розділяють глядачів і футболістів.
Ми відчули себе бі-
льш причетними до
дійства, було б досить
затишно, якби не
мороз…

Втім, «Донбас Ар-
ена» вразила фабри-
кантів значно си-
льніше, ніж футбол.
На жаль, надії на пе-
ремогу «Шахтаря» не
виправдалися, гірни-
ки програли порту-
гальцям з рахунком 0:2, тим самим закрили собі шлях і до
Ліги чемпіонів, і до Ліги Європи. Проте наших фанатів це
не надто засмутило, адже більшість з них — вболівальники
столичного «Динамо», і тепер вони мріють побувати на
матчі за участю улюбленої команди в оновленому НСК
«Олімпійському». 

Вікторія ЛІСОВА.

Побували на «Донбас Арені», 
на матчі «Шахтар» — «Порту»


