
Минулого місяця відбулося три засідання
Правління. На першому з них було підбито під-
сумки роботи товариства за 2011 рік в умовах

функціонування системи менеджменту якості
та системи навколишнього середовища. 

Безперечним досягненням минулого року стало змен-
шення зовнішніх і внутрішніх витрат (зокрема, скороти-
лися витрати енергоресурсів на одиницю продукції),
скиди і викиди в атмосферу відповідали гранично допус-
тимим нормам, а викиди парникових газів — зменши-
лися, покращився зміст звітів та строки їх надання.
Окрім того, було проведено навчання персоналу управ-
лінським навичкам та здійснено оцінку персоналу. Тож
не дивно, що члени Правління визнали результати фун-
кціонування систем менеджменту якості та навколиш-
нього середовища в цілому позитивними для товариства. 

Водночас було заплановано заходи, спрямовані на по-
кращення діяльності товариства у 2012 році. Серед них
— збільшення кількості внутрішніх аудиторів, ство-
рення електронного реєстру записів, уніфікація форм
договорів та ін.

Кращими в забезпеченні функціонування системи ме-
неджменту якості за торішніми показниками було виз-
нано цех №6 (начальник — Сергій Головатчик) та відділ
закупок (начальник — Тетяна Литвинчук), друге місце
завоював відділ головного механіка на чолі із Ігорем
Карпіком. Найліпші результати у виконанні цілей за
системою менеджменту навколишнього середовища про-
демонстрували цех №5 (начальник — Віктор Мостович)
та цех №6. Окрім того, було затверджено цілі у сфері
якості та навколишнього середовища на 2012 рік.

На інших засіданнях Правління заслухало звіти ме-
неджерів товариства про виконання минулорічних осо-
бистих цілей та затвердило їхні цілі на 2012 рік. Голова
профспілкового комітету Лариса Примаченко ознайо-
мила членів Правління з результатами виконання бюд-
жету профспілки за 2011 рік та розповіла про бюджет на
нинішній рік. Підприємство, у свою чергу, пообіцяло
профспілці фінансову підтримку в проведенні заходів,
зорієнтованих на мотивацію персоналу та організацію
змістовного дозвілля. 

У березні на засіданні Правління обговорювали пи-
тання оренди для ПрАТ «Київстар» та ДП «ВМІК».

У лютому члени 
Правління зустрілися тричі
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ПАПЕРОВИК

Минулими вихідними відбулася друга міська міжгалу-
зева спартакіада серед команд установ, організацій, під-
приємств м. Малина. Участь у ній взяли команди ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ”, Фабрики банкнотного паперу, ВАТ
«МДЕЗ», ПАТ «МКДЗ», ТОВ «МАСПАП», ВАТ «Укртеле-
ком» та відділу освіти міськвиконкому. Поза конкурсом
виступала збірна команда підприємців міста. Спортсмени
доводили свою першість у міні-футболі, волейболі, пін-
понзі, шахах і швидких шашках. 

У загальнокомандному заліку наша команда, як і торік,
посіла друге місце, поступившись освітянам. Найкращі до-
сягнення продемонстрували футболісти, команда ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ” (у складі Миколи Парубця, Вадима
Богачевського, Віктора Прокопенка, Вадима Немериць-
кого, Ростислава Заруцького та Олександра Яременка) по-
сіла перше місце. Наші волейболісти (Вікторія Гордійчук,
Микола Парубець, Олександр Хамайко, Василь Мойсієнко,
Віктор Прокопенко, Ігор Волощук, Олексій Гіренко) та
шашкісти (Тамара Шаріпова, Сергій Єнько) здобули ко-
мандне срібло, бронзу виборола команда шахістів (Оксана
Гордієнко, Микола Латашенко), в особистому заліку — те-
нісистка Вікторія Бернацька, четвертим у пінпонзі став
Анатолій Бернацький.

Готував команду до змагань та вів до перемоги інструк-
тор зі спорту Геннадій Литвак. Єдине, чого бракувало
нашим спортсменам, — потужної підтримки уболівальни-
ків. Гляди, і перше місце здобули б...

Наші футболісти — 

найкращі!

Для працівників товариства збільшилася сума компен-
сації за путівки на санаторно-курортне лікування, при-
дбані за власний рахунок. Тепер, при наявності пакету
необхідних документів, після відпочинку підприємство
поверне вам 2 тисячі гривень. Більш детальна інформа-
ція — у профспілковому комітеті.

Санаторно-курортне 
оздоровлення стало 

доступнішим
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Нещодавно в столичному
готелі «Hyatt» відбулася зус-
тріч представників компа-

ній-членів ЄБА з першим
заступником голови Держав-

ної митної служби України
Олександром Дороховським
під девізом «Митниця і біз-

нес: співпраця веде 
до досконалості».

ПАТ “МАЛИНСЬКА ПАПЕ-
РОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”
представляв директор Департа-
менту управління ланцюгом по-
ставок Анатолій Карпук. За його
словами, зустріч, в якій брали
участь представники понад 90
компаній, носила головним чи-
ном декларативний характер.
Зокрема, Державна митна слу-
жба обіцяла, що найближчим
часом — у разі ухвалення нового
Митного кодексу — для суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності
буде полегшена процедура роз-
митнення і замитнення товарів.
Окрім того, обговорювали такі

проблемні питання, як визна-
чення митної вартості товару і за-
тримки вантажів у портах (при-
міром, наше підприємство два
тижні чекало на розмитнення во-
локна «Еслон» в Одесі), пов’язані
з перевірками СБУ.

Учасники зустрічі звернули
увагу й на те, що процедура роз-
митнення товарів на заході Ук-
раїни відбувається швидше, ніж
на півдні. Це пов’язано з тим, що
західні відділення митної служби
працюють цілодобово. Півдняни
обіцяли виправитися, адже нещо-
давно придбали рентген-устано-
вки, за допомогою яких можна
буде перевіряти контейнери, не
відкриваючи їх. 

По закінченні офіційної час-
тини Анатолію Іллічу вдалося по-
спілкуватися з посадовими особа-
ми митниці і отримати роз’яснення
та відповіді на актуальні для ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ” питання.

Вікторія ЛІСОВА.

Нещодавно в товарис-
тві було проведено

оцінку персоналу. Про 
основні завдання, 

передумови і наслідки
цього процесу розповів
начальник відділу уп-
равління персоналом 

  Максим Грицев.
— Максиме Олексан-

дровичу, з якою метою і
періодичністю підпри-
ємство проводить оцінку
персоналу?

— Мета оцінки — визна-
чити потенціал та підви-
щити ефективність роботи
працівників підприємства,
створивши для цього спри-
ятливі умови. Вперше
оцінка персоналу проводи-
лася у 2007 році, а протягом
минулого року — вдруге.
Цього разу було оцінено 147
інженерно-технічних пра-
цівників. При цьому ми не
атестували людей, які про-
працювали в товаристві
менше 1-го року.

— Якими атестацій-
ними методиками ви ко-
ристувалися? 

— Відповідно до наказу
«Про проведення оцінки

персоналу» маємо п’ять про-
фесійних категорій інже-
нерно-технічного персоналу
(управлінці, продавці, адмі-
ністратори, фінансисти, спе-
ціалісти) та три групи клю-
чових компетенцій (профе-
сійні, лідерські, базові бізне-
сові). Для кожної категорії
існує стандарт досконалості,
який визначає мінімальний
обсяг необхідних знань і
вмінь для виконання певної
роботи.

У ході оцінки співробіт-
ники і їхні безпосередні ке-
рівники заповнювали анке-
ти, в яких за п’ятибальною
шкалою визначали професі-
йні здібності працівників.
Також керівники оцінювали
лідерські та базові бізнес-
компетенції підлеглих. Про-
аналізувавши отриману ін-
формацію, відділ управлі-
ння персоналом створив мо-
делі ключових компетенцій
для кожного працівника та
узагальнив одержану інфор-
мацію по кожній групі.

— Як ви можете оха-
рактеризувати резуль-
тати оцінки персоналу
для кожної категорії?

— Скажімо, в адміністра-
торів на найвищому рівні
перебувають лідерські та ба-
зові бізнес-компетенції, на
достатньо високому рівні й
управлінські, технічні ком-
петенції, володіння інозем-
ною мовою, ПК та ін.
Спеціалістам варто поглиб-
лювати знання з технології
виробництва, обладнання та
продукції, управлінцям —
розвивати компетенції з
продажу та в сфері якості
управління, продавцям —
вдосконалюватись у воло-
дінні іноземною мовою, фі-
нансистам — пройти нав-
чання за напрямком «фі-
нанси».

Таким чином, в ході
оцінки було виявлено сильні
і слабкі сторони працівників
та сформовано плани кар’єр-
ного розвитку, навчання та
індивідуального розвитку.
Для тих, хто має прогалини
в окремих пунктах, доцільне
додаткове навчання, співро-
бітники, які показали себе
найкращим чином, потрап-
лять до кадрового резерву —
стануть першими кандида-
тами на підвищення.

— Що чекає на тих,
хто «не дотягує» до ета-
лонного рівня?

— У нас немає працівни-
ків, які «не дотягують» по
всіх пунктах. Як я вже
казав, у всіх є сильні і слабкі
сторони. Останні будемо під-
силювати.

— Максиме Олексан-
дровичу, як люди стави-
лися до процесу оцінки?

— По-різному. В основ-
ному — з розумінням. Були
й негативно налаштовані
працівники, які з пересторо-
гою ставляться до всього но-
вого. Втім, процес оцінки пе-
рсоналу — невід’ємна скла-
дова сучасної системи управ-
ління персоналом, яка, перш
за все, спрямована на покра-
щення усіх процесів на під-
приємстві та створення спри-
ятливих умов праці для спів-
робітників. Вважаю, оцінку
слід розглядати як захід, що
приносить користь всім учас-
никам процесу, а не як
форму службового контролю
чи дисциплінарну перевірку
працівників.

Оксана ГОРДІН.

Співробітників оцінили

Митниця і бізнес: 
співпраця можлива?

Ще на початку березня, одним із перших,

приліт лебедів на Малинську землю зафіксу-

вав завідувач складу готової продукції Вік-

тор Прокопенко. Десятки мешканців міста

підгодовували лебедів та любувалися цими

граційними птахами (на знімку). 

А ті, хто цьоріч ще не споглядав лебедів на

водосховищі на власні очі, можуть зробити це

завдяки світлині Віктора Володимировича.

Здоров були, 
лебеді!
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Минулого місяця ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” відвідали представники одного  з найбільших партнерів
нашого підприємства ПАТ «Запоріжтрансформатор». Як відомо, ця компанія є одним із лідерів

світового трансформаторобудування і
поставляє свою продукцію у 83 країни
світу. У номенклатурі продукції ПАТ
«Запоріжтрансформатор» представ-
лені силові масляні трансформатори,
електричні реактори та керовані
шунтувальні реактори потужністю
від 1 МВА до 1 250 МВА для класів
напруги від 10 кВ до 1 150 кВ.

Запоріжці відвідали цех №6 та взяли
участь у нараді, на якій спільно зі співробіт-
никами Центру розвитку та досліджень, цеху
№6, менеджерами з продажу тощо обговорю-
вали технологію виготовлення картону та
його переробки. У результаті співпраці було
намічено подальші заходи, які спрямовані на
гармонізацію та синхронізацію виробничих
процесів двох підприємств.

Побували запоріжці

На початку березня в
товаристві відбулося

справжнє свято, яке, до
речі, передувало святові

календарному — 8 Бе-
резня. Стараннями

профспілкового комі-
тету було зорганізовано

інтелектуально-розва-
жальний захід для спів-
робітників товариства
— гру «Щасливий випа-

док». Участь у ній взяло
дві команди: «Полісся»

та «Юніори».

Вже за назвою другої ко-
манди зрозуміло, що склада-
лася вона із молоді — вчо-
рашніх та сьогоднішніх сту-
дентів: Альони Недашків-
ської, Валентина Тищенка,
Тетяни Круківської, Василя
Мойсієнка, Світлани Матві-
єнко, Вадима Немерицького,
Юрія Зайченка, Сергія Пи-
рожка на чолі з капітаном
Олексієм Литвинчуком.

Натомість «кістяк» «По-
лісся» сформували паперо-
вики із чималим професій-
ним та життєвим досвідом,
серед них: Ніна Темрук, Іри-
на Яворська, Антоніна Дмит-
ренко, Віктор Макарчук, Вік-
тор Мостович, Анатолій Мо-
роз, Валерій Вербицький,
Наталія Романчук та капітан
— інженер-технолог цеху №6
Олександр Ковальчук.

Протистояння розгорта-
лося впродовж трьох геймів.
У першому перевагу здобули

«Юніори», у другому супер-
ники їх майже наздогнали,
тож третій гейм мав стати ви-
рішальним. Втім, удача того
дня була більш прихильною
до «Юніорів», тож саме вони
із перевагою в три очки здо-
були переконливу перемогу.

Всі учасники гри отрима-
ли подарунки та щирі оп-
лески глядачів. А найактив-
ніші гравці команд (Ірина

Яворська та Олексій Литвин-
чук), автор найкращого запи-
тання (Ніна Темрук) та най-
завзятіші уболівальники (Ок-
сана Дідківська, Лариса Во-
линець, Олена Лупенко і Лю-
дмила Крестельська) були
нагороджені спеціальними
призами. У перервах між ге-
ймами глядачів розважали
запрошені співаки Анатолій
Сичов, Олександр Часник,
В’ячеслав Ровнер, гуморист
Костянтин Стрільчук та ве-

дуча Наталія Майданович.
Того ж тижня в холі адмін-

корпусу профком відкрив
виставку художніх робіт, на
якій було представлено оз-
доблені вишивкою витвори
фабричних майстринь.

— Наші заходи спрямо-
вані на те, аби згуртувати
колектив, зробити життя па-
перовиків яскравішим, а доз-
вілля змістовним, — гово-
рить голова профкому Ла-
риса Примаченко.

«Щасливий випадок»
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Вже багато років
наше підприємство

надає посильну благо-
дійну допомогу громаді

міста. Ось і торік на ад-
ресу товариства на-

дійшло чимало звернень
від громадян та суспіль-

них об’єднань з прохан-
нями фінансово

підтримати їхні ініціа-
тиви. Наприкінці січня

проекти були розгля-
нуті на засіданні Прав-

ління, яке вирішило
підтримати починання
громадської організації

«Відкритий світ» та
групи «МалинЕкоФест»

(проект «Чисті вулиці»)
і готове надати на це де-
сятки тисяч гривень, за
умови залучення коштів

ще й з інших джерел.
Проектом передбачено оч-

ищення вулиць від стихійних
смітників та облаштування
контейнерних майданчик-
ів поблизу багатоповерхівок
(для початку — в мікрора-
йоні паперової фабрики).

Поки що відповідальна
особа — менеджер з адмініс-
тративної діяльності Мари-
на Саченко — вивчає деталі
проекту, спілкується з іні-
ціативною групою та спеціа-
лістами житлово-комуналь-
ного комплексу міста, аби
впевнитися, що кошти вико-
ристають як слід, на користь
громади, а не просто закопа-
ють їх у землю. Адже Малин
пам’ятає контейнерні май-
данчики, які були в місті до
середини 90-х років, а потім
безслідно і безславно зни-
кли. Не хотілося б, аби істо-
рія повторилася.

Обслуговуванням майда-
нчиків та вивозом сміття
займатиметься КП «Благо-
устрій», підтвердив керівник
згаданого підприємства Ми-
кола Стурчак. Тож цілком
логічно поцікавитися, чи во-
лодіє установа для цього не-
обхідними ресурсами, для
початку — парком спецтех-

ніки, придатної для обслуго-
вування євроконтейнерів.

Євроконтейнери, до речі,
відрізняються від звичайних
сміттєвих баків тим, що ма-
ють кришки, колеса та бі-
льшу місткість, тож спец-
транспорт, який забиратиме
з них сміття, повинен бути
оснащений захватами під су-
часні баки. Комунальне під-
приємство «Благоустрій» має
три автівки, що вивозять
сміття. Одна з них — триріч-
ний КамАЗ, який обладна-
ний єврозахватами, друга —

ЗІЛ, що має пристосування
для підняття звичайних кон-
тейнерів, а третя — вантаж-
ний ГАЗ (див. фото) Одна з
автівок під час візиту була в
ремонті. Втім, Микола Стур-
чак налаштований оптиміс-
тично, за його словами, цих
автомобілів цілком достат-
ньо для обслуговування кон-
тейнерів: КамАЗ готовий
їхати хоч сьогодні, а ЗІЛу
треба добавити «роги», за до-
помогою яких відкриваються
кришки на європейських ко-
нтейнерах.

А незабаром автопарк
«Благоустрою» поповниться
новими надходженнями (не
в сенсі року випуску), гово-
рить начальник управління
ЖКГ міськвиконкому Віта-
лій Семенюк, адже вивозом

всіх твердих побутових від-
ходів у місті займатиметься
винятково це комунальне
підприємство, на його ба-
ланс будуть передані сміт-
тєзбильні автомобілі ВК
ЖРЕП та МКП «Паперо-
вик». Тож накладок, при-
наймні із транспортом, не
буде…

Втім, окрім транспорту-
вання відходів, треба вирі-
шити й чимало інших про-
блем. З 1 січня в Україні
діють нові Державні сані-
тарні норми та правила ут-

римання територій населе-
них місць, в яких вислов-
лено вимоги до облашту-
вання, утримання майдан-
чиків і вивезення відходів. 

Згідно із цим документом
контейнерні майданчики по-
винні бути віддалені від буді-
вель і місць відпочинку
щонайменше на 20 метрів,
обладнані навісами, огоро-
жею, «ізольовані від об’єктів
обслуговування населення,
господарських дворів і магіс-
тральних вулиць смугою зе-
лених насаджень шириною
не менше 1,5 м, не повинні
бути прохідними для пішохо-
дів і транзитного руху транс-
порту», також майданчики
повинні мати тверде водо-
непроникне покриття. 

Як бачимо, вимоги се-

рйозні. Та головні комуналь-
ники переконують: їм під
силу налаштувати нову сис-
тему і підтримувати її фун-
кціонування на належному
рівні. Вони примусять пла-
тити за вивіз сміття всіх —
як передбачено законодавст-
вом. А до тих, хто порушува-
тиме комунальну ідилію, за-
стосовуватимуть штрафи —
від 340 до 1360 гривень, за-
певняє Віталій Семенюк.
Одначе історія Малина ще
не знала жодного випадку,
коли б несумлінних грома-
дян ловили «на гарячому» і
карали гривнею. Віталій
Григорович переконує, що до
пересічних громадян справа
дійде, зараз його підлеглі
слідкують за організаціями.
Вочевидь, штрафи для під-
приємців більші.

Ще один важливий мо-
мент — чистота на майдан-
чиках. Це залежатиме не
лише від комунальників,
(які до речі, за новими пра-
вилами, у теплу пору року
мають вивозити сміття що-
доби і раз на 10 днів мити
контейнери), а й від мешкан-
ців багатоповерхівок, від їх-
ньої культури. Роз’ясню-
вальну місію ініціатори про-
екту «Чисті вулиці» готові
взяти на себе: планують про-
водити бесіди з людьми, за-
кликати їх до порядку...

Нині ж впевненість є лиш
у тому, що, тільки об’єднавши
зусилля всіх зацікавлених
сторін: громадських організа-
цій, благодійників, комуна-
льників та громади, можна
зробити Малин чистішим. За
словами Віталія Семенюка, у
минулому році з міста було
вивезено удвічі менше смі-
ття, ніж, скажімо, у 2004 році.
Відходів не стало менше — із
приходом весни «різницю»
добре видно: вона осіла на мі-
ських околицях, у фабрич-
ному парку, у приміщенні
вечірньої школи... 
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