
На початку лютого відбулося
засідання Наглядової ради у тра-

диційному складі під головуван-
ням Вольфганга Екснера. 

На засіданні заслухали доповіді за-
ступників голови правління Віктора
Пономаренка (про фінансові резуль-

тати роботи товариства, про обрання
аудиторів товариства) та Андрія Костю-
ченка (про управління персоналом у то-
варистві) та ін.

Окрім того, було затверджено дату
проведення річних загальних зборів,
які відбудуться 20 квітня 2012 року об

11 годині в залі засідань ПАТ “ВАЙД-
МАНН-МПФ” за адресою: вул. Прихо-
дька, 66, м. Малин. На порядку денному
розглядатимуться такі питання:
1) обрання лічильної комісії;
2) затвердження річної фінансової звіт-

ності товариства за 2011 рік;
3) затвердження порядку розподілу

прибутку товариства за 2011 рік;
4) звіт Наглядової ради товариства;
5) звіт Ревізійної комісії товариства;
6) звіт Правління товариства;
7) про внесення змін до Статуту това-

риства та затвердження його нової ре-
дакції;
8) про внесення змін до Положення

про загальні збори товариства;
9) про внесення змін до Положення

про Наглядову раду товариства та за-
твердження його нової редакції;
10) про внесення змін до Положення

про Ревізійну комісію;
11) про затвердження Положення про

виконавчий орган товариства;
12) про припинення повноважень чле-

нів Наглядової ради;
13) про визначення кількісного складу

Наглядової ради;
14) про обрання членів Наглядової ради.

На знімку: члени Наглядової ради і
Правління та голова профкому Ла-
риса Примаченко.

Відбулося засідання 
Наглядової ради

На початку місяця почав працювати офіцій-
ний веб-сайт ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” в Інтер-

неті, який знаходиться за адресою:
weidmann-mpm.com. 

Розробкою і наповненням порталу займалися спе-
ціалісти відділу інформаційних технологій і зв’язку на
чолі з начальником Русланом Білоцьким і керівник
проекту менеджер із зв’язків з громадськістю та пресою
Лариса Волинець.

Як повідомила Лариса Володимирівна, законодав-
ством передбачено, що публічне акціонерне товариство
повинне мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет,
на якій розміщується інформація про товариство, котра
підлягає оприлюдненню відповідно до закону «Про ак-
ціонерні товариства». Тому й було ухвалено рішення
розробити власний сайт. 

Портал за оформленням і структурою ідентичний
іншим корпоративним сайтам “WEIDMANN” і відпо-
відає фірмовому стилю. Він має такі розділи: «Головна»,
«Про нас», «Акціонерам», «Новини», «Контакти». До речі,
у вкладці «Новини» ви маєте можливість переглянути
попередні випуски «Паперовика» в PDF-форматі.

Ласкаво просимо на сайт!
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Протягом двох
днів у товаристві

тривав наглядовий
аудит системи ме-
неджменту якості

на відповідність
стандарту ISO

9001:2008 та наглядо-
вий аудит системи

менеджменту навко-
лишнього середовища

на відповідність
стандарту ISO

1400:2004, який прово-
дили аудитори «Bu-

reau Veritas Certification».
За цей час вони проаналі-

зували роботу основних ви-
робничих цехів та таких
підрозділів, як відділ голов-
ного механіка, відділ техніч-
ного контролю, цех КВПіА,
відділ управління персона-
лом, метрологічна служба,
транспортний цех, хімбакла-
бораторія й ін.

Аудитори подякували спі-

вробітникам товариства за
сприяння та відмітили ком-
петентність персоналу, що,
на їхню думку, свідчить про
високий рівень нашої компа-
нії. Серед позитивних момен-
тів ревізори відзначили піра-
міду пріоритетів ПАТ “ВАЙ-
ДМАНН-МПФ”, у якій на
першому місці — безпека
праці; соціальну відповідаль-
ність корпоративного управ-
ління, що виявляється у та-

ких проявах, як наявність ко-
лективного договору та соці-
ального пакету для персо-
налу; хороший рівень фун-
кціонування локальної сис-
теми SAP тощо. Окрім того,
аудитори відмітили, що в то-
варистві велика увага приді-
ляється природоохоронній ді-
яльності, питанням ефектив-
ного використання паливно-
енергетичних ресурсів та за-
безпечується постійний кон-

троль витрат виробничої води
і теплоенергоресурсів.

У процесі проведення ау-
диту було знайдено дві несут-
тєві невідповідності, які були
закриті в ході його викона-
ння. Тож найближчим часом
аудитори «Bureau Veritas Cer-
tification» нададуть рекомен-
дації щодо продовження дії
сертифікатів на відповідність
стандартам ISO 1400:2004 та
ISO 9001:2008. 

— Сприймайте наші за-
уваження як моменти, на які
треба звернути увагу при са-
мовдосконаленні. В Україні
мало компаній, де б системи
менеджменту якості та на-
вколишнього середовища бу-
ли так розвинуті, як у вас, —
сказав провідний аудитор Во-
лодимир Мельниченко, — а з
відмінників, як самі знаєте, і
спиток більший.

На знімку: під час оголо-

шення підсумків аудиту.

Нещодавно 
директор Центру роз-

витку і досліджень Ген-
надій Якименко (на

знімку) відвідав підприєм-
ство “WET AG” у Раппер-

свілі (Швейцарія). Про
причини і наслідки

свого візиту Геннадій 
Васильович розповів 

читачам 
нашої газети. 

— Один із продуктів, які ви-
робляє фірма “WEIDMANN”

у Рапперсвілі, — сказав він,
— є так званий крепований
електроізоляційний папір,
який використовується в ба-
гатьох елементах трансфор-
маторів. Для виготовлення
цього паперу необхідно мати
спеціальний папір-основу та
машини для крепування. У
Рапперсвілі є дві такі уста-
новки. Одна — старого зра-
зка, 1932 року виготовлення,
але, незважаючи на поваж-
ний вік, вона перебуває, без

перебільшення, в ідеальному
стані. Друга — нова, зроб-
лена за зразком старої, але
ширша. Сьогодні за основу
для крепування використо-
вують папір, виготовлений у
Фінляндії. Проте для корпо-
рації було би вигідніше не
купувати цей матеріал ззо-
вні, а переробляти папір, як-
ий випускався б на одному з
підприємств “WEIDMANN”.
Зокрема, на малинській фа-
бриці.

У зв’язку з цим керівниц-
тво фірми розглянуло варіант
виготовлення паперу-основи
в Малині. Тож Центр роз-
витку і досліджень спільно з
Виробничим центром прово-
дить роботи з розробки такого
паперу. На початку минулого
року було здійснено дві до-
слідні виробки, виготовлено
два рулони паперу і направ-
лено в Рапперсвіль на випро-
бування. Хоча в цілому ре-
зультати випробувань були
позитивні, але використову-
вати наш папір як готовий се-
рійний продукт не можна бу-

ло, бо він мав ряд недоліків.
Тому було вирішено виго-

товити ще одну партію і про-
вести дослідження за участю
представника нашого під-
приємства і разом побачити,
у чому проблема. Остання
спроба виявилася теж не
надто вдалою, але тепер ми
знаємо, на що звернути увагу.

Під час перебування у
Швейцарії Геннадій Васи-
льович ознайомився з там-
тешнім виробництвом карто-
ну та деталей із нього, побу-
вав у лабораторіях. Мав зус-
трічі з топ-менеджерами ком-
панії: Марселем Суттером,
Рето Каспані, Андреасом Юк-
ером та зі спеціалістами із
виготовлення крепованого
паперу Желко Андрічем, Ой-
геном Джудом і Тобіасом
Волфінгером. Завдяки остан-
ньому, наскільки дозволив
графік поїздки, Геннадій Ва-
сильович ознайомився з ви-
значним місцями Рапперсві-
ля та Цюріха.

Оксана ГОРДІН.

Папір дослідили у Швейцарії

Із відмінників більший спиток



15 лютого — День пам’яті вої-
нів-інтернаціоналістів. Цього

дня ми згадуємо солдатів, які за-
гинули у бойових конфліктах на

території Афганістану, 
Алжиру, Анголи, Бангладеш,

В’єтнаму, Ефіопії, Єгипту (ОАР),
Ємену, Камбоджі, Куби, Лаосу,

Мозамбіку, Сирії, Сомалі, Чехії,
Югославії та інших прихованих

«гарячих точок».
15 лютого 1989 року останній радян-

ський солдат покинув афганську зе-
млю, і завершилася війна в Афганіс-
тані — чужа 10-літня війна, через гор-
нило якої пройшло 160 тисяч укра-
їнців. 3420 не повернулися — заги-
нули або ж зникли безвісти, 8 тисяч от-
римали поранення, з них 4687 пове-
рнулися додому інвалідами…

Не будемо заглиблюватися у явні і
приховані передумови цієї війни, зазі-
хаючи на хліб істориків. Давайте
ліпше пом’янемо тих, над ким більше
ніколи не зійде сонце, та вшануємо
живих учасників війни.

…Володимир Євдокименко не над-
то любить згадувати два роки свого
життя, проведених в Афганістані. Йо-

го, 19-річного студента Немішаєвсь-
кого технікуму, мобілізували у 1983-
му, після 3-го курсу, і відправили в
Туркменістан.

Швидко пролетіли 3 місяці в «уче-
бці». І одного дня молоді солдати опини-
лися на борту літака, що мчав до Афга-
ністану — у Шинданд. Там дисло-
кувалася дивізія, у якій наступні два
роки служив Володимир Михайлович.

— Ми просто виконували свій обо-
в’язок. Про згоду і бажання ніхто не
питав, — говорить чоловік.

Певно, адже все було погоджено на
найвищому рівні ще в 1979-му: 73-річ-
ним Брежнєвим, 65-річним Андропо-
вим, 77-річним Сусловим, 71-річним
Устиновим та 70-річним Громико.

Натомість у списках загиблих понад
60 відсотків становили юнаки, яким не
виповнилося і 20-ти. 

Володимиру Михайловичу вдалося
пройти крізь пекло живим і поверну-
тися додому, як і більшості його това-
ришів по службі. Та їм є кого згадати
15 лютого — в Афганській війні заги-
нув командир роти.

Після повернення додому Володи-
мир Євдокименко працював у авто-

парку, заочно закінчив технікум, зго-
дом одружився, став батьком. З 1988
працює на фабриці водієм.

Своєму синові і його ровесникам Во-
лодимир Михайлович бажає, аби вони
пам’ятали про його війну — Афганську.
Пам’ятали, але ніколи її не знали.

Вікторія ЛІСОВА.
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Шинданд, провінція Герат

Як приємно спілкуватися з
привітними, товариськими, від-
критими людьми, що ідуть
по життю легко і впевнено.

Просто живуть, насолод-
жуючись кожним днем… У
таких і очі сяють, і погляд

видається якимось особливо
ясним, і усмішка — непід-

робна, щира.
На мою думку, саме до них —

«екзистенційних оптимістів», на-
лежить Любов Якусевич, началь-
ник фінансового відділу і ак-
тивний член профкому. Цю тео-
рію безапеляційно підтвердили й
найближчі колеги жінки: Вален-
тина Тришкіна та Альона Ви-
шневська.

— У Любові Миколаївни і діти
— золоті, і сім’я — дружна, — ка-
жуть вони. — І на роботі — жодних на-
рікань. 

Любов Якусевич працює на підпри-
ємстві понад 30 років. У 1979-му закін-
чила школу із золотою медаллю і
влаштувалася на фабрику у відділ
технічного контролю. Спершу була
учнем контролера, потім контролером
(2-го, 4-го і 5-го, найвищого розряду).
А працюючи, заочно здобувала вищу
освіту в Київському інституті народ-
ного господарства.

— 19 січня 1994 року перейшла на ро-
боту у фінансовий відділ, — згадує

Любов Миколаївна, — який тоді очолю-
вав Дмитро Васильович Гангалюк, нині
він — керуючий «Укрсиббанком» у Ма-
лині.

У листопаді 2002 року Любов Мико-
лаївна сама стала начальником фін-
відділу і відтоді пильно стежить за
всіма валютними потоками підприєм-
ства.

А вдома, після насиченого трудо-
вого дня, на неї чекає чоловік Василь
Миколайович, з яким вони у шлюбі

ось вже 27 років.
— Здається, ніби тільки побралися,

— каже Любов Миколаївна. —
Так швидко той час промайнув, не
зчулися, як і діти виросли… Обоє
закінчили університети, працю-
ють в Києві. Старший, Андрій — у
відділі автоматизації і комп’юте-
ризації Київського національного
університету ім. В. Гетьмана, мо-
лодший, Олексій — в «Автоцентрі
на Столичному».

— Що таке сім’я? Двоє чужих
людей, які зійшлися разом, —
тим часом розмірковували ко-
леги Любові Якусевич. — Тож,
аби зберегти родину, треба вміти
прощати, знаходити компроміси,
словом, бути справжніми дипло-
матами. А ще мати спільне хобі... 

Подружжя Якусевичів, примі-
ром, любить рибалити. Нетипове, як
для жінки, захоплення, подумає де-
хто. Зате яке романтичне! Особливо
Любові Миколаївній подобається ні-
чна риболовля в човні.

А дати раду улову Якусевичі вміють
— адже приготування різних смако-
ликів — це ще одне захоплення, яке
об’єднує їхню родину. Втім, як і любов
до пісні...

Оксана ГОРДІН.

По життю — із усмішкою
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Наприкінці січня підприємство
відвідали п’ятикласники ЗОШ №4.
За словами класного керівника, Те-
тяни Фещенко, така мандрівка є
частиною місячника профорієн-
тації, що нині триває у школі.

Спершу діти побували у цеху №5,
де для них організувала екскурсію ме-
неджер з технологій Ліана Малікова.

Екскурсанти побачили майже весь
цикл виробництва паперу: від підго-
товки маси до виходу полотна.

Затим вони відвідали цех №6. Інже-
нер-технолог Олександр Ковальчук
розповів і показав школярам, як виго-
товляється трансформаторний картон. 

Діти дружно дякували своїм гідам
за екскурсію, та, певно, особливо ці-

каво відвідати ПАТ “ВАЙДМАНН-
МПФ” було Каті Шпаченко, Дарині
Фещенко та Каріні Дідківській, адже
тут працюють їхні тата й мама.

На знімках: Каріна Дідківська з

мамою Аллою, клеєваром 4-го роз-

ряду цеху №5; під час екскурсії. 

Вікторія ЛІСОВА.

Екскурсія — для школярів

Недавно відбулося засі-
дання профкому. На ньо-
му було заслухано та за-
тверджено річні плани ро-
боти комісій з питань
соціального захисту, з пи-
тань організаційної ро-
боти, з охорони праці, з
культурно-масової і спор-
тивної роботи та комісії із
заробітної плати. Також
було затверджено загаль-
ний план роботи проф-
спілкового комітету пер-
винної профспілкової ор-
ганізації на 2012 рік та
погоджено ряд положень,
прийнятих на січневому
засіданні Правління. 

Із засідання
профкому

Днями в рамках інвестиційного проекту «Тепловізійний контроль елек-
трообладнання» було придбано тепловізор — пристрій, що реєструє теп-

лове випромінювання і пере-
творює його в формат, при-
йнятний для людського ока.
Тепловізор здатен виявляти
можливі несправності в роботі
приладів, систем опалення та
контролювати температур-
ний режим у приміщеннях.

Керівник проекту інженер з
ППРЕО Володимир Рудницький
розповів, що раніше під час прове-
дення планово-попереджувальних
ремонтів електрикам доводилося
контролювати стан електроприла-
дів за допомогою «дідівських» під-

ручних засобів. А тепер це робить надзвичайно легкий і ергономічний пристрій.
Тепловізор фіксує зображення (до 2 тисяч знімків), які записуються на флеш-карту,

а потім спеціальна програма, придбана в комплекті з тепловізійним пристроєм, ана-
лізує дані і генерує звіт у PDF-форматі.

Тепловізор попередить
про небезпеку 
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