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Із засіданя
Правління

Українсько-швейцарський
тандем

На засіданні Правління його
члени прийняли до відома інформацію про попередні фінансові результати діяльності товариства у 2012
році, ухвалили рішення виплатити
другу частину річної винагороди
(«13-ї зарплати») працівникам товариства за підсумками роботи у минулому році до 15 лютого, надати допомогу працівникам здоровпункту,
внести зміни в інструкцію з діловодства та зміни до Додатку 8 Колективного договору. В останній редакції вказаного додатку, яка узгоджена з профспілковим комітетом та
набуде чинності після реєстрації,
було враховано пропозиції колективу та профкому щодо забезпечення працівників спецодягом і
спецвзуттям. Зокрема, передбачено
уніфікувати колірну гаму спецодягу
для всіх підрозділів — базово використовувати темно-синій колір. Крім
того, розширено коло осіб, яким безкоштовно видаються засоби індивідуального захисту, та додано нові їх
одиниці.
На засіданні було представлено
звіт голови профкому Лариси Примаченко про використання матеріальної допомоги за липень-грудень
2012 року відповідно до Положення
про надання матеріальної допомоги
працівникам, пов’язаної з їх життям
та здоров’ям. За час дії положення
допомогу отримало 17 працівників
на суму понад 66 тисяч гривень.

Наприкінці січня посол Швейцарії Крістіан Шьоненбергер та його дружина Барбара Цендер Шьоненбергер запросили топ-менеджерів товариства до театру ім. І. Франка — на закриту прем’єру вистави «Вій.
Король землі», спільного проекту театру «Віді-Лозанна» (Швейцарія) та
Центру сучасного мистецтва «Дах» (Україна).
Адаптована на сучасний лад постановка, дія якої перенесена у Карпати, а головними дійовими особами замість гоголівського Хоми стали двоє студентів-швейцарців, мала неабиякий успіх у Швейцарії та Франції. В Україні ж «Вій» став
найбільшим цьогорічним культурним заходом посольства Швейцарії, яке профінансувало проект.
Приємно, що добрі відносини між товариством і посольством, започатковані торік
на Сімейному святі, продовжуються і в нинішньому році.

Вшанували ювілярів

стві трудяться четверо з них: налагоджувальники цеху КВПіА
Олександр Власенко і Анатолій
Дзюбенко, різальник паперу цеху
№3 Валентина Дорошенко та оператор споруд для видалення осаду
цеху ВОС Михайло Теут. Відповідно до Положення про відзначення працівників ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” за тривалу, сумлінну працю всі вони отримали
грошові премії та, крім того, ще й
додаткове заохочення — поїздку
до театру (подробиці — на стор. 3).
Недавно з рук голови правління Вітаємо ювілярів та бажаємо, аби за
Андрія Панченка отримали по- п’ять років вони відзначили ще більш
чесні грамоти вісімнадцять вагомі дати праці у товаристві!
співробітників товариства, які
святкували свої 5-ти, 15-ти, 20На знімку: Голова правління
ти, 25-ти, 30-ти, 35-річні Андрій Панченко поздоровляє з
ювілеї праці на фабриці робочим 20-річчям електромону минулому кварталі. тера з обслуговування підстанції
Найдовше — 35 років, на підприєм- «Ірша» Валентину Демидко.

Сіяли льоном, житом,
пшеницею
Справжній міні-концерт підготували для колективу
підприємства учні ЗОШ №4, котрі завітали до товариства на старий Новий рік. Юні артисти, а з ними Дід
Мороз, Снігуронька і символ 2013-го року — Змія, вітали
працівників зі святами, бажаючи процвітання бізнесу та
благополуччя в родинах. Як і годиться, посівальники отримали гостинці від підприємства. А паперовики — заряд
гарного настрою на весь рік.
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Відбувся аудит
У товаристві знову побували аудитори
«Bureau Veritas Certification» — протягом
двох днів тривав ресертифікаційний
аудит системи менеджменту якості на
відповідність стандарту ISO 9001:2008
(проводиться раз на три роки) та наглядовий аудит системи менеджменту навколишнього середовища на відповідність
стандарту ISO 14000:2004.
На підсумковому засіданні аудитори відмітили відповідальність та компетентність персоналу, поділилися своїми міркуваннями та
порадами, які незабаром у вигляді звіту будуть надіслані товариству.

Весело і з піснею

Саме так
зустрічали прихід Нового року пенсіонери товариства. Традиційно,
напередодні старого Нового року, у будинку культури фабрики відбувся
новорічний вогник для
паперовиків, що нині перебувають на заслуженому відпочинку: були
серед них і пенсіонери «зі
стажем», і «новачки».
Розпочалася зустріч зі святкових привітань. Перед гостями виступили заступник

голови правління з адміністративно-правових питань
Андрій Костюченко, голова
профспілкового комітету Лариса Примаченко, голова
ради ветеранів товариства
Лариса Мойсієнко, колишній
завідувач будинку культури
Алевтина Еміх, ветеран Михайло Степанов та ін. Ведуча
також надала слово пенсіонеру Володимиру Прокопенку, який привітав колектив цеху КВПіА із 60-річчям, та Тетяні Постоваловій,
яка вітала з із 40-річним юві-

леєм усіх, хто працював у
цеху №3. Ці круглі дати ми
відзначатимемо вже в новому, 2013-му році.
Зі сцени, головною окрасою якої, звісно, була ялинка,
паперовиків віншували Дід
Мороз та Снігуронька. Порадували своїми виступами юні
таланти: бандуристка Валерія Бернацька (до речі, донька слюсаря-ремонтника Анатолія Бернацького), аматор
розмовного жанру Костянтин
Давиденко, а також його дідусь-тезка гуморист Костян-

тин Стрільчук та інші дорослі
артисти. Вони засівали, щедрували, колядували, заряджали спільноту святковим
настроєм. І звісно ж, не обійшлося без танців, які стали
кульмінацією дійства.
Непомітно промайнуло
кілька годин, наповнених веселощами і гарним настроєм,
спілкуванням із соратниками і розвагами. Свято добігло до свого кінця. Втім, ми
не прощаємося, а кажемо вам
до зустрічі — у наступному,
2014-му, році!
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Не хлібом єдиним

О г о л о ш е н н я

На початку грудня група працівників, що нещодавно відсвяткували ювілейні дати своєї праці на
фабриці, та їхні рідні відвідали виставу «Ревізор»
у постановці Юрія Аксьонова в Національному
академічному драматичному театрі російської
драми ім. Лесі Українки. Дійство на сцені тривало більше трьох годин, проте глядачі були настільки захоплені хрестоматійним, здавалось
би, сюжетом, що зовсім не відчули втоми.
Навпаки — вони були зачаровані грою акторів,
які оживили безсмертні образи Гоголівської
п’єси. Час виявися невладним над сценічним шедевром класика, адже його «Ревізор» — це
віддзеркалення нашого сьогодення.
Все у спектаклі, починаючи від крилатого епіграфа —
«На зеркало неча пенять, коли рожа крива», до знаменитої
німої сцени у фіналі з громоголосим «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же
час к себе. Он остановился в гостинице», — пронизане сучасним баченням того світу, в якому ми зараз живемо. Глядачі
сміялися і переживали від душі, адже «не хлібом єдиним» живе людина, духовна віддушина і позитивні емоції — неоціненний подарунок для кожного. А незабаром у цьому переконаються й цьогорічні ювіляри товариства.

Шановні
працівники
товариства!

У здоровпункті новий кардіограф

Запрошуємо всіх любителів волейболу на тренування, які проходять
щочетверга о 17:30 у
спортивному залі фабричного будинку культури. По додаткову інформацію звертайтеся до
профкому товариства
за телефоном 67-239.

Наприкінці минулого року товариство придбало для
здоровпункту електрокардіограф вартістю близько 26
тисяч гривень. Це сучасний портативний пристрій,
яким користуються провідні медичні заклади країни.
З його допомогою можна проводити детальний аналіз,
діагностику і друк ЕКГ-кривих. Він оснащений акумулятором, має зручний інтерфейс, внутрішню пам’ять,
може знімати кардіограму за дванадцятьма відведеннями (старіші прилади — щонайбільше за шістьма),
підключатися за допомогою USB-кабеля до комп’ютера і принтера.
Тож працівники товариства відтепер мають можливість зробити якісну кардіограму,
не виходячи за межі підприємства, у комфортних умовах і в зручний для них час.

Будьмо знайомі!

Після успішного проходження випробувального
терміну до колективу
товариства приєдналося
двоє молодих фахівців:
Наталія Пономаренко
та Людмила Гарбарчук.
Наталя Пономаренко (на
знімку зліва) — економіст відділу управлінського обліку.
До цього, протягом 7 років,

працювала у Малинському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль»,
де пройшла шлях від касира до головного експерта. Має дві вищі освіти.
Спершу здобула фах товарознавця-касира у Львівській комерційній академії, а потім, працюючи в
банку, заочно навчалася
у Житомирській філії Київського інституту бізнесу
і технологій за спеціальністю «фінанси». Життєрадісна і усміхнена молода
жінка родом зі Львівщини, із містечка Яворів. До Малина Наталія Євгенівна приїхала разом із чоловіком, з
котрим познайомилася під
час його служби у Яворівській
військовій частині.
Любить Наталія смачно
готувати, та при цьому небайдужа до спорту і танців,
відвідує заняття з фітнесу.

Людмила Гарбарчук
посіла вакантну посаду
менеджера з екології.
2011 року вона закінчила Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ»
за спеціальністю «інженер з охорони навколишнього середовища».
За словами Людмили
Миколаївни, під час навчання вона брала участь у наукових конференціях, присвячених
проблемам екології, в
Ужгороді, Житомирі та
Києві, має публікації у спеціалізованих виданнях. Отримавши диплом, повернулася до рідного села Українка, працювала інженером з
організації та нормування
праці у ВСП «Пинязевицьке
кар’єроуправління», що в смт
Гранітному, і мріяла знайти
роботу за фахом, тому зра-

діла, коли трапилася така
нагода.
Свій вільний час Людмила Гарбарчук присвячує
активному відпочинку на
природі та спілкуванню з
друзями, захоплюється випічкою і вже встигла почастувати пирогами колег, які
високо оцінили її кулінарний талант.
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Все починається з бажання
Небайдужість —
альфа і омега, рушійна
сила будь-якого починання. Це той стрижень, на якому
тримається здорове суспільство. Адже суспільство — єдиний організм.
Якщо в одному місці погано, — в іншому бути
добре не може за визначенням. Звісно, якщо
йдеться про здорове суспільство.
Всі ми живемо в соціумі, є
членами місцевої громади.
Ходимо одними й тими ж вулицями, відвідуємо ті самі
крамниці, їздимо одними й
тими ж маршрутами, лікуємося в тих самих лікарів, читаємо ті ж самі газети, проте
дивимося на світ під різними
кутами зору. Одним не байдуже до того, що робиться за
дверима їхньої оселі, інші
живуть за принципом «моя
хата скраю». Хоча часто для
того, аби зробити добре діло,
не потрібно мати надресурсів. Все починається з бажання…
Практично кожен з нас у
змозі допомогти тим, хто
цього потребує: одягом для
підопічних «Червоного хреста», книжками та іграшками для дітей-сиріт, особистою участю в екологічній
акції чи прибиранні. Втім,
аби реалізувати масштабні
проекти, одного бажання інколи виявляється замало…
Не перший рік сприяє
практичній реалізацій добрих починань у нашому
місті ПАТ “ВАЙДМАННМПФ”. Тільки уявіть: за останні 10 років товариство
надало благодійну допомогу
фізичним і юридичним особам, громадським і державним організаціям та установам на суму близько 1,5 мільйона гривень! Найбільшу
підтримку у грошовому еквіваленті мали навчальні заклади міста і району —

понад 300 тисяч гривень, заклади охорони здоров’я —
близько 140 тисяч гривень,
державні та комунальні установи — понад 260 тисяч
гривень. Близько 130 тисяч
гривень було виділено на будівництво газопроводу по вулиці Чорновола. Товариство
систематично поповнює книжкові фонди бібліотек, під-

правління з відповідним листом-проханням. «Велоспорт
користується великою популярністю в учнівської молоді.
Юні малинчани залюбки
відвідують заняття з велоспорту, наполегливо тренуються, показують високі результати на всеукраїнських
та обласних змаганнях, але
матеріальна база школи не

тримує спортсменів, обдарованих вихованців школи мистецтв, ЦДЮТ, станції юних
техніків і ДЮСШ; виділяло
кошти на встановлення і ремонт архітектурних пам’ятників, виручало у скрутних
обставинах малинчан…
Скажімо, протягом останніх десяти років товариство
придбало кілька десятків
одиниць новітнього медобладнання для ММРТМО, фінансово підтримувало акцію
«Чистий Малин», а до Нового
року зробило подарунок автомобілістам і пішоходам —
встановило нові світлофори
вартістю понад 75 тисяч гривень на розі вулиць Гагаріна, Чорновола, Приходька
та порадувало прихильників
двоколісного транспорту —
допомогло закупити гоночні
велосипеди для ДЮСШ, директор якої, Йосип Кульчицький, звернувся до голови

дає можливості здійснюватися дитячим мріям, на балансі школи залишилося
лише шість велосипедів, на
яких діти тренуються у двітри зміни, бо протягом 7
років на розвиток матеріальної бази з бюджету кошти не
виділялися», йдеться у кореспонденції. Тож керівництво
товариства ухвалило рішення підтримати юних велогонщиків – нехай дитячі мрії
збуваються!
ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”
зацікавлене у реалізації проектів, які мають більшу соціальну значимість ніж, скажімо, ремонт дахів чи латання доріг, фінансування котрих передбачено з інших
джерел, зокрема — з державного чи місцевого бюджетів.
Останні кілька років товариство намагається йти саме
таким шляхом, перейти від
дрібного до масштабного, ад-
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же латання господарських
дірок — це аж ніяк не благодійність. Зокрема, два роки
поспіль підтримуються ініціативи групи «МалинЕкоФест» та громадської організації «Відкритий світ», пов’язані з прибиранням території міста, адже керівництво
фабрики зацікавлене в тому,
щоб місто стало чистим. На
такі проекти паперовикам
грошей не шкода: вони впливають на свідомість громади
і привабливі з точки зору фізичного залучення досить
широкого кола людей.
Цікавим видавався проект з облаштування парку в
«паперовому містечку» та ще
одна ініціатива «МалинЕкоФесту» — «Чисті вулиці».
Однак, з різних, незалежних
від товариства причин, вони
не були реалізовані. Такі
проекти непрості у втіленні,
потребують значних ресурсів, всебічного вивчення,
проте вони найбільш привабливі, адже принесуть користь багатьом людям.
Протягом року ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” отримує велику кількість пропозицій і
прохань допомогти, проте не
всі вони можуть бути підтримані, адже Політикою товариства у сфері надання благодійної допомоги визначено
основні напрями благодійної
діяльності, з поміж них ключовими можна назвати сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становлення людей; підтримку розвитку культури, освіти, охорони здоров’я та масової фізичної культури у місті й районі. Благодійна допомога не надається політичним
партіям та рухам, релігійним
організаціям, а також іншим
набувачам у випадках, коли
стає відомо про завідома нецільове використання коштів.
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