
Шановні паперовики! 

Прийміть сердечні вітання з Новим роком
та Різдвом Христовим! 

Напередодні новорічних свят хочемо поба-
жати, щоб у кожну вашу оселю завітав Дід
Мороз і виконав ваші найзаповітніші ба-
жання. Нехай прекрасні зимові свята прине-
суть мир, спокій і злагоду, впевненість у
майбутньому. 

Зичимо вам свіжих сил для нових звершень,
творчих успіхів у професійній діяльності, міц-
ного здоров’я, родинного щастя, достатку і
благополуччя! 

Правління та профспілковий комітет.
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ПАПЕРОВИК
Спливають останні передноворічні дні, сповнені передчут-

тям святкової феєрії. Втім, для декого свято розпочалося
дещо раніше, ніж
передбачено кален-
дарем. 

Минулої неділі в
приміщенні школи №4
відбувся новорічний
ранок для дітей пра-
цівників ПАТ “ВАЙД-
МАНН-МПФ”. Зібра-
лися казкові феї та
гноми, герої улюбле-
них казок, лісові меш-
канці і чарівні сніжи-
нки, аби взяти участь
у цікавих конкурсах,
поводити хоро-
води, продек-
ламувати вір-
шики та зуст-
рітися з Бабою
Ягою, Домови-
ком, Снігуро-
нькою і Дідом
Морозом. Най-
активніші уча-

сники дійства одержали безліч призів, а всі маленькі гості —
подарунки. І як той Дід Мороз їх доніс? Мабуть, цілий рік одну
кашу їв, щоб зібратися з силами…

Проте незабаром свою порцію новорічного заряду отрима-
ють і дорослі, адже 28—29 грудня у «Замку володарів» відбу-
дуться новорічні вогники для працівників товариства, а 10
січня у фабричному Будинку культури — для наших непра-
цюючих пенсіонерів.

У Житомирі відбувся V-й корпоративний чемпіонат з

боулінгу серед підприємців «Зима-2011», організований

рекламною агенцією «Пропозиція», в якому брали участь

підприємства і компанії Житомирщини. З-поміж них і

команда від Європейської Бізнес Асоціації.

Як повідомила регіональний координатор Житомирської
філії ЄБА Марина Коваль, у складі збірної ЄБА було двоє грав-
ців від ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”: начальник електроцеху
Сергій Петренко та начальник відділу інформаційних техно-
логій і зв’язку Руслан Білоцький. Вони вдруге беруть участь 
у змаганнях.

— Цього року ми зіграли краще, ніж торік. Вибили чимало
страйків, хоча переможцями й не стали. Боулінг — надзвичайно
захоплива гра, тож ми отримали величезний заряд позитивних
емоцій і готові серйозно заявити про себе наступного року. Хоті-
лося б за цей рік сформувати власну команду і достойно висту-
пити у турнірі 2012 року, — сказав Руслан Білоцький.

На знімку: збірна ЄБА.

Боулінг-турнір

-

ЗЗ ННооввиимм ррооккоомм!!
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У середині грудня в цеху №6 відбулося механічне
миття плит пресу картоноробної машини із за-
стосуванням спеціальної установки, розробленої
фахівцями компанії “WEIDMANN Infra AG”. Це об-
ладнання було придбане у рамках проекту з модер-
нізації КРМ.

Миття проводилося під керівництвом інженера компа-
нії “WEIDMANN Infra AG” Ремо Ґавольді, який відзна-
чив високий рівень виконання робіт працівниками ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ”.

Наступна зустріч із паном Ґавольді запланована через
рік, саме тоді відбудеться чергова мийка КРМ.

Кінець року 
ознаменований розпа-

лом договірної кампанії.
Наприкінці листопада

до товариства завітали
представники швецької

компанії «Valviks Bruk
AB», яка поставляє на-

шому підприємству 
небілену целюлозу. 

Чарльз-Генрі Форт, вико-
навчий директор з прода-
жів, та Магнус Персон, ме-
неджер з продажу, зустрі-
лися з головою правління
ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”
Вячеславом Покотилом, ди-
ректором Департаменту уп-
равління ланцюгом поста-
вок Анатолієм Карпуком та
начальником відділу заку-
пок Тетяною Литвинчук. 

На перемовинах говори-
ли про річні плани поста-
вок, зокрема обговорювали
можливість постачання бі-

леної целюлози. У резуль-
таті було досягнуто домов-
леності про придбання її
пробної партії, а також про
зниження вартості переве-
зень.

— Компанія «Valviks Bruk
AB» — один із наших основ-
них постачальників целюло-
зи, купуємо в них — близько
1000 тонн сировини на рік.
Проте шведи вперше відві-

дали наше підприємство, —
сказала Тетяна Вікторівна,
яка організувала для них
невеличку екскурсію. — Го-
сті були вражені масшта-
бами виробництва та украї-
нською гостинністю. Побува-
ли вони у відділі розвитку,
де спільно з директором
Центру розвитку та дослід-
жень Геннадієм Якименком
обговорювали показники як-
ості целюлози й методи про-
ведення її аналізу.

Окрім того, північні гості
відвідали столицю України,
пройшлися Хрещатиком та
Андріївським узвозом. Вони
лишилися задоволені поїз-
дкою та все дивувалися, чого
в Україні так рано сутеніє. 

На знімку: Магнус Пер-
сон, Тетяна Литвинчук та
Чарльз-Генрі Форт.

Оксана ГОРДІН.

Відбулися річні загальні
збори членів Європейської
Бізнес Асоціації, до якої вхо-
дить і наше товариство. На
зустріч прибуло близько 300
учасників, серед них були ке-
рівники багатьох успішних

компаній, дипломати, представники європейської влади.
ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” представляв голова правління
Вячеслав Покотило.

На зборах було обрано семеро нових членів ради, серед
них: Софія Оліфант, «3M Ukraine»; Жан-Ноель Рейно,
«Coca-Cola Beverages Ukraine»; Даріо Марчетті, « Danone»;
Наталія Бочкова, «DHL International»; Томас Фіала,
«Dragon Capital»; Гордон Кемпбелл,«Hyatt Regency Kyiv»;
Володимир Лавренчук, «Raiffeisen Bank Aval».

...та збори в ЄБА

Провели переговори зі шведами

Недавно наше підприємство відвідали представники
фірми-партнера ТОВ «Синтра» з Калуша. Начальник від-
ділу якості Андрій Кулиняк та начальник відділу закупі-
вель Любомир Іздрик побували в цеху №5, де вироб-
ляється основа для шпалер «ФлізМал». 

Вони змогли побачити, як працює система технічного
зору, були приємно вражені тим, наскільки вона чутлива
до найменших дефектів на паперовому полотні.

Нині ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” — основний постачаль-
ник нетканого матеріалу для калуських шпалер. За сло-
вами менеджера з продажу Любові Болотцевої, представ-
ники «Синтри» гарантують, що наступного року замовля-
тимуть в нас понад 2000 тонн «ФлізМалу», на рівні цього-
річних замовлень. До того ж калушці планують рекон-
струкцію своїх виробничих ліній, що дасть їм можливість у
2013 році виробляти ще більше продукції, а це, в свою
чергу, призведе до зростання потреби в сировині на 30%.

Знову завітала
«Синтра»

КРМ помили

Нещодавно відбулося засідання Правління. На
ньому було ухвалено рішення про виплату частини
винагороди співробітникам товариства (т. зв. «13-ї
зарплати») за результатами роботи у 2011 році в
розмірі 30% від посадового окладу або ж місячної
тарифної ставки працівника. Друга частина ви-
плат запланована в лютому, її розмір залежа-
тиме від результатів діяльності підприємства у
2011 році. 

Крім того, члени Правління вирішили пролонгувати
ще на рік дію «Положення про розгляд та впровадження
пропозицій, спрямованих на покращення роботи товарис-
тва» та ухвалили рішення виділити кошти на придбання
новорічних подарунків для працівників.

Відбулося засідання
Правління
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25 грудня цех №6 
відзначив своє 

25-річчя. Адже саме
того дня, 1986 року, було
пропущено технологічне
обладнання та відпресо-

вано перші 11 листів
електроізоляційного

картону товщиною 
2 мм. Хоча пропуску цеху

передувала довга, ко-
пітка праця... 

За рік до знаменної дати
Кабінет Міністрів СРСР ух-
валив рішення про зведення
цеху для виготовлення елек-
троізоляційного картону ма-
рки «жорсткий» на базі Ма-
линської паперової фабрики.

Підрядником будівниц-
тва було обрано фірму в Ні-
меччині. Туди відрядили
механіка цеху Віталія До-
локу та начальника відділу
зовнішньоекономічних зв’яз-
ків Геннадія Савицького.
Вони мали прийняти техно-
логічне обладнання. Згодом
було сформовано групу, яка
повинна була першою ос-
воїти виробництво нового
продукту. До неї увійшли го-
ловний інженер Володимир
Солдатенко, начальник цеху
Василь Єнько, старший ма-
шиніст Віталій Мельни-
ченко, налагоджувальник
обладнання Валерій Духо-
пела, пресувальники Василь
Галайда та Василь Дейнека.

У жовтні 1984 року вони

відвідали Серпухівську кар-
тонну фабрику, а в квітні-
травні 1985 року проходили
стажування на німецьких пі-
дприємствах «Зімпелькамп»
та «Пукаро». Фактично ці
люди стали першими пра-
цівниками шостого цеху. 

На початку 1986 року роз-
почався монтаж обладнання. 

Першим було встанов-
лено прес гарячого пресу-
вання — без стін та даху,
оскільки вага окремих дета-
лей сягала 30 тонн. За тим
було розпочато монтаж роз-
мельного відділу, картоно-
робної машини та іншого
допоміжного обладнання.

У середині 90-х спеціа-
лісти цеху побували в Швей-
царії — переймали досвід у
колег із Рапперсвіля — «у
рамках контракту між Ма-
линською паперовою фабри-
кою та швейцарською фір-
мою “ВАЙДМАНН”». Тоді
малинчан вразила суцільна
комп’ютеризація швейцар-
ського виробництва:  «Комп’-
ютерними системами там за-
безпечені не лише основне
виробництво, а й усі допо-
міжні підрозділи та відділи»,
— та чистота у всіх приміще-
ннях («Паперовик», №401).

З року в рік шостий цех
нарощував виробничі по-
тужності та розширював но-
менклатуру виробів, попов-
нювався молодими спеціа-

лістами, які тепер стали
справжніми фахівцями у
своїй галузі.

2000 року було проведено
модернізацію картоноробної

машини із залученням кош-
тів інвестора — фірми “ВА-
ЙДМАНН”. Того ж року
продукція цеху пройшла ус-
пішну сертифікацію за сис-
темою ISO. 

2009 року цех із виготов-
лення електроізоляційного
картону пережив чергову
модернізацію: було добудо-
вано приміщення та вста-
новлено нове обладнання
для картоноробної машини.
Відбулася реконструкція та
автоматизація дільниці з

підготовки маси, замінили
обладнання для подачі це-
люлози, системи та меха-
нізми транспортування, пре-
сування, контролю якості,
розпилювання та пакува-
ння. Відтоді всі технологічні
процеси підпорядковано сис-
темі управління ресурсами
підприємства SAP.

Завдяки проведеній мо-
дернізації цех №6 має мож-
ливість виготовляти картон,
який повністю відповідає ви-
могам державних стандартів
та міжнародному стандар-
тові ІЕС 60641-31А.

Втім, найбільшим багат-
ством цеху завжди були і ли-
шаються його працівники. У
різні періоди керівниками
цеху були Василь Єнько, Во-
лодимир Дегтярук, Любов
Дідківська. З 2003 року на-
чальником цеху став Сергій
Головатчик.

Більше двадцяти років
трудяться в цеху Віталій Ме-
льниченко, Сергій Тетера,
Олександр Ковальчук, Сер-
гій Єнько, Віктор Дубров-
ський, Петро Гуменюк, Ми-
кола Омельянович, Олексій

Крестельский, Юрій Карпов,
Петро Мирутенко, Анатолій
Некрашевич, Олександр Фе-
доренко, Сергій Шутенко,
Юрій Сісевич, Іван Лісов-
ський, Сергій Реус та ін. По-
повнився цех і молодшою
когортою спеціалістів. Так
чи інакше, всі вони роблять
одну важливу спільну спра-
ву. Тож вітаємо колектив 6-
го цеху з ювілеєм і бажаємо
йому нових звершень!

Вікторія ЛІсОВА.

Цех №6 відсвяткував 25-річчя
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Зміна пір
року принесла

зміни в
життя Ігоря
Стельмаха. З 1 грудня він посів

вакантну посаду начальника
зміни котельного цеху. 

Хоча на фабриці Ігор Миколайович
людина не нова, адже працював тут
кілька років, до 2008-го. Ще тоді заочно
закінчив Національний університет
водного господарства та природокорис-
тування у Рівному, здобувши фах інже-
нера водного господарства. Потім тру-
дився в інспекції державного архітек-
турно-будівельного контролю та в ТОВ
«Малинський спецкар’єр».

Нова посада — дуже відповідальна,

адже начальник зміни котельного це-
ху — заразом і диспетчер фабрики.
Він контролює всі потоки води і пару
на підприємстві, щоби ті відповідали
параметрам, на які цехи подають за-
явки. А в екстрених ситуаціях має мо-
білізувати цехи КВПіА, ВОС та ін.

На підприємстві працює дружина
Ігоря Миколайовича — Наталія Пет-
рівна. Тут і теща трудилася до пенсії.
Така собі сімейна традиція.

Своє дозвілля чоловік любить про-
водити на природі: збирати гриби, ри-
балити або ж пікнік влаштувати.

Будьмо знайомі!

У Міжнародний день
інвалідів наше підпри-

ємство підтримало
добрі починання район-
ної організації Товарис-
тва Червоного Хреста,

виділивши кошти на
придбання продуктових

наборів для інвалідів.
— Списки найбільш нуж-

денних нам надало управлі-
ння праці і соціального за-
хисту населення, — говорить
патронажна медсестра Іри-
на Пивовар. — Саме ці люди
й отримали допомогу. Зага-
лом на обліку в Товаристві
перебуває близько 600 чоло-
вік, серед них діти-інваліди,
тяжкохворі, пенсіонери, со-
ціально незахищені сім’ї,
інакше кажучи, найбільш
уразливі верстви населення.
Ми зі свого боку намагає-
мося їм посильно допома-
гати, хоча штат наш
невеликий. Чотири патро-
нажні медсестри надають
медичну допомогу тяжкохво-
рим, роблять ін’єкції та ви-
конують інші лікарські при-
значення. А дві сестри мило-
сердя підсобляють підопіч-
ним у побуті.

Окрім того, безпосередньо
у приміщенні Товариства

Червоного Хреста діє мані-
пуляційний кабінет, в якому
ми обслуговуємо всіх охочих
(робимо уколи за призначен-

ням лікаря), міряємо тиск. 
Як відомо, Товариство Че-

рвоного Хреста — організа-
ція неприбуткова, тож існує
за рахунок благодійних вне-
сків та пожертв. 

— Ми дуже вдячні ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ” за те,
що підтримало наших підо-
пічних, — говорять медсес-
три. — Хотілося б, щоб було

побільше небайдужих меце-
натів, які переймаються
проблемами соціально неза-
хищених громадян і нама-

гаються хоч якось покра-
щити їхнє життя. 

Втім, допомогти можуть
не тільки підприємства, а й
пересічні малинчани. У То-
варистві (яке знаходиться за
адресою: вул. Неманихіна,
3) постійно діє банк одягу,
тож сюди ви можете віддати
непотрібні вам речі, котрі
стануть у нагоді іншим лю-

дям. Зокрема, пацієнтам ге-
нтерологічного відділення
Чоповицької лікарні, яких
працівники організації зби-
раються відвідати найближ-
чим часом. 

У планах Товариства Че-
рвоного Хреста є й інші
шляхетні заходи: надання
адресної допомоги дітям-ін-
валідам, донорам та ін.

Мріють тут про придба-
ння глюкометра, який вимі-
рює рівень цукру в крові.
Тоді би менше клопотів було
у велелюдної «армії» хворих
на цукровий діабет: люди
змогли б уникнути сумнів-
ної «радості» від безкінеч-
них походів до поліклініки
та від довжелезних черг під
кабінетами.

Сподіваємося, що серед
читачів газети знайдуться
небайдужі люди, які жи-
вуть за давнім українським
принципом: «Думай добре,
роби добре і тобі буде до-
бре» і готові допомогти тим,
хто цього потребує.

На знімку: патрона-
жна сестра Людмила Мак-
сименко міряє тиск Галині
Павлівні Іванюк.

Вікторія ЛІсОВА.

«Думай добре, роби добре і тобі
буде добре»


