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ПАПЕРОВИК

На підстанції «Ірша» 110/6 кВ, що належить ПрАТ "Вайд-
манн-МПФ", на трансформаторі 25 МВА був інстальований
перший в Україні монітор постійного контролю рівню водню
та вологи в трансформаторній оливі InsuLogix® HM.

Наразі служба головного енергетика має можливість дистан-
ційно контролювати рівень безпеки трансформаторів та отри-
мувати інформацію про можливі пошкодження на початкових

стадіях. Це мінімізує ризики аварій з тяжкими наслідками, до-
зволяє вдосконалити планування поточних та капітальних ре-
монтів, а також надає додаткові можливості інтеграції
трансформаторних підстанцій в систему Smart Grid. 

Монітори контролю критично важливих параметрів транс-
форматора корпорація Weidmann випускає з 2010 року та ус-
пішно постачає їх замовникам з багатьох країн світу.

Монітор виробництва Вайдманн 
працює на підстанції «Ірша»

З нагоди Всесвітнього дня вишиванки паперовикам запропонували приєднатися до 
флешмобу — прийти на роботу у вишиванках. Цього року, порівняно з минулим, прихильників 

етновбрання значно побільшало. А наступного стане ще більше, чи не так?

Вишиванковий флешмоб 

На річних загальних зборах акціонерів товариства було розгля-
нуто 15 питань. З-поміж них — заслухано звіти Наглядової ради,
Правління, Ревізійної комісії; затверджено річну фінансову звіт-
ність за 2016 рік і порядок розподілу прибутку; обрано новий склад
Наглядової ради (фактично, він лишився тим же), а також змінено
назву товариства (із публічного на приватне — Приватне акціо-
нерне товариство “Малинська паперова фабрика-Вайдманн”) та
затверджено нову редакцію статуту тощо.

Того ж дня відбулося засідання Наглядової ради, на якому було обрано
членів виконавчого органу товариства — Правління, ними, як і попереднього
разу, стали всі директори департаментів і центрів.

Відбулися загальні
збори
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Нещодавно у товаристві побували студенти чет-
вертого та п’ятого курсів спеціальності «Хімічна
технологія переробки деревини та рослинної си-
ровини» Інженерно-хімічного факультету НТУУ
«КПІ» ім. І. Сікорського — фактично, єдиного в Ук-
раїні навчального закладу, що готує майбутніх
технологів для підприємств нашої галузі. 

Разом зі своїми наставниками вони побували у ви-
робничих підрозділах товариства, де мали змогу по-
бачити, як працюють лінії з виробництва паперу і
картону, та поставити питання головному технологу то-
вариства Ліані Маліковій. Більше про діяльність ма-
линських підприємств Вайдманн та материнської
компанії  вони дізналися від заступника голови прав-
ління Андрія Костюченка, котрий підготував для них
презентацію, що охоплювала такі аспекти, як історія
компанії, сфера її діяльності та позиція на ринку, ос-
новні продукти, соціальний пакет і гарантії для пра-
цівників тощо.

Сподіваємося, за рік-два деякі з цих молодих фа-
хівців знову приїдуть до нас — щоб стати частиною
колективу нашого підприємства, як це кілька років
тому зробили попередні випускники цього ж вишу.

Майбутні технологи побували на 
нашому виробництві

Нещодавно наше підприємство відвідав новий колега —
інженер з техніко-економічного аналізу Марко Кайзер, що
працює у відділі продажів головного офісу Вайдманн у Рап-
персвілі. Донедавна, упродовж п’яти років, він був співробіт-
ником відомої трансформаторобудівної компанії Siemens,
яка випускає розподільчі і силові трансформатори. Спираю-

чись на глибокі технічні знання і попередній досвід роботи у
проектах з оптимізації ізоляційної конструкції трансформа-
торів середньої потужності, Марко добре усвідомлює, що
саме потрібно клієнтам і доносить їхнє бачення менеджерам
з продажів та працівникам виробничих підрозділів. Зокрема,
одним із його завдань є консультування маркетологів сто-
совно позиціонування продуктів компанії у каталогах і рек-
ламних проспектах — вони мають робити акценти на тих
характеристиках, які становлять найбільшу цінність з точки
зору споживача. 

Також Марко залучений до розробки загальної стратегії ком-
панії у галузі випуску і продажу паперу, важливою складовою
якої є наше товариство — з-поміж іншого, нині йдеться про пе-
ренесення до Малина виробництва деяких нових для нас видів
паперу з інших підприємств Вайдманн.

Завданням його нинішнього візиту було вивчення потенцій-
них можливостей українських підприємств та знайомство з клю-
човими фахівцями таких напрямків, як виробництво, розвиток і
дослідження, якість, продажі. 

За словами Марко, найбільші враження на нього справили
не машини, а люди, з якими довелося спілкуватися:

«Малинська фабрика здивувала мене своїми масштабами —
не одразу можна знайти потрібну споруду. Хоч будівлі і облад-
нання не нові, та виглядають доволі пристойно й охайно. Та най-
більша перевага вашого підприємства — це люди з величезним
досвідом. У лабораторії, наприклад, я познайомився з праців-
ницями, які мають на трьох 80 років стажу». 

Бачити продукти очима 
споживача — головна передумова успіху
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ПрАТ “Вайдманн-МПФ” за результатами діяль-
ності у 2016 році мало зростання чистого прибутку у
4,3 рази, досягши позначки у 36,06 млн гривень. Ін-
формація про це з’явилася у нещодавньому повідом-
ленні інформагентства «Інтерфакс-Україна».

«Згідно зі звітом компанії, її чистий дохід зріс на 23%, до
511,04 млн гривень. Валовий прибуток становив 107,52 млн
грн (98,25 млн грн рік тому), у той час як операційний прибу-
ток знизився на 6,7%, до 63,44 млн грн», з-поміж іншого
йдеться у повідомленні. 

Торік підприємство реалізувало більш ніж 4 тисячі тонн
паперу на суму 193,63 млн грн та 5 750 тонн картону на 282,19
млн грн. Понад сорок відсотків електроізоляційного паперу
та паперу для крепування було продано в Україні, близько
20% — в СНД, решту — в інших країнах. Трансформаторний
картон купували споживачі із країн далекого зарубіжжя
(50%), України (30%) та країн СНД.

Із гарними результатами, що безперечно, є досягненням
всього колективу нашого підприємства, товариство привітало
посольство Швейцарської Конфедерації в Україні.

Наше товариство стало одним із меценатів профілактично-ді-
агностичного заходу під назвою «Містечко здоров’я», приуроче-
ного до Всесвітнього дня здоров’я, що проходив на центральній
міській площі. Відвідувачі мали змогу отримати консультацію сі-
мейного лікаря, психолога, педіатра, нарколога, дієтолога, фтизі-
атра, реабілітолога, виміряти артеріальний тиск, пульс,
насиченість крові киснем, глюкозу капілярної крові, гостроту зору.
Також відбулися показові виступи спортсменів, агітбригади школи
№4, конкурс дитячих робіт на тему здоров’я, співали місцеві му-
зиканти.

Усі охочі могли виміряти параметри тіла, навчитися надавати невідкладну
допомогу, а також дізнатися, як впливають різні види спорту на організм
людини. Головний посил заходу — цінність профілактики для збереження
здоров’я — підтримує і наше підприємство, надаючи можливість своїм пра-
цівникам не лише звернутися по консультацію лікаря-терапевта у разі хво-
роби, а й регулярно відвідувати «Майстерню здоров’я», що в нашому
здоровпункті. Там, нагадаємо, є різноманітні силові і кардіотренажери (ор-
бітрек, велотренажер, бігова доріжка), можливо пройти курс фізіопроцедур
та масажу. Крім того, наші медики в змозі зробити кардіограму, виміряти
тиск чи надати кваліфіковані поради стосовно здорового способу життя.

Нещодавно відбулася церемонія
нагородження працівників товарис-
тва, які в першому кварталі цього
року відсвяткували ювілейні дати ро-
боти в товаристві. 

Традиційно вони одержали почесні гра-
моти та плакетки з рук голови правління
Андрія Панченка, також не обійшлося без
таких атрибутів, як квіти і спільне фото на
згадку. Крім того, працівники-ювіляри були
премійовані та мали змогу відсвяткувати
радісну подію із близькими людьми на
культурному заході у столиці. Товариство
подарувало їм можливість побувати на
«Дизель-шоу», що відбулося наприкінці
квітня в Палаці «Україна».

Ювіляри відвідали «Дизель-шоу»

Підтримали 
профілактичний захід

Інформує 
«Інтерфакс»

Вихованці Малинського міського центру дитячої
та юнацької творчості з нагоди весняних свят підго-
тували для колективу товариства черговий сюрприз
— виставку творчих робіт «Весна іде, красу несе!»,
що були виконанні у техніці живопис на склі, коли
основна частина картини намальована зі зворот-
ного боку скла, у дзеркальному відображенні, і
тільки додаткові штрихи — з лицьового. 

А згодом відбулася персональна виставка вихо-
ванки цього ж закладу Світлани Мурги, яка стала
переможницею багатьох творчих конкурсів і лауреатом академічної сти-
пендії Президента України. Її роботи — це живопис пластиліном.

Долучаємося до 
прекрасного
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У квітні паперовики вирушили у
чергову поїздку вихідного дня —
підкорювати досі незвіданий мар-
шрут, що проліг через Запоріжжя,
Хортицю, Дніпро та Петриківку.

Щонайперше вони відвідали Запо-
ріжжя, де мали оглядову екскурсію
містом, та славетний острів Хортиця
(нині це державний заповідник), на те-
риторії якого діє історико-культурний
комплекс «Запорозька Січ» — відтво-
рена у мініатюрі знаменита козацька
твердиня із церквою, куренями, пуш-
карями, корчмою.

Ще більше зануритися у добу ко-
зацтва їх спонукав виступ кінно-етно-
графічного театру «Запорізькі козаки».
Нащадки запорожців гарцювали на
своїх буланих і так хвацько виробляли
усілякі викрутаси, що туристи не раз
хапалися за серце. Завершальним акцентом
дійства стала посвята у козаки, під час якої на
кандидатів чекала низка ритуальних завдань.
Хто впорався — брали до козацького гурту.
Цього разу на подвиги зважилося кілька іно-
земців.

Наші ж колеги стріляли з гармат і луків, а
добряче втомившись, завітали до козацької
корчми, де скуштували автентичних наїдків
давньої Січі, а потім помилувалися чудовим
видом на Дніпровську ГЕС. Особливо була вра-
жена чоловіча частина групи — надто розмі-
рами і потужністю електростанції. Із часу
будівництва (1932 рік) стратегічна споруда пе-
режила кілька значних руйнувань, за якими
були і людські жертви. Аби запобігти преце-

дентам, керівництво об’єкта на деякий час зро-
било його закритим для відвідування. Отож ту-
ристи змогли лише насолодитися видом здаля
та зробити кілька фото на згадку.  

Надвечір наші колеги дісталися міста
Дніпро, де і зупинилися на ніч у готелі «Дніп-
ропетровськ». Це місто не розбалуване ува-
гою туристів, хоч і доволі чисте та красиве.
Воно не може похизуватися величчю старо-
винних будинків, бо ж більшість із них була
зруйнована під час Великої Вітчизняної війни,
однак неодмінно зачарує вас своєю чистотою,
впорядкованістю, зеленню численних парків,
а передусім — розкішною набережною, до
речі найдовшою в Європі, що простягається
уздовж Дніпра на 30 кілометрів. До одного з
парків, ім. Т.Г. Шевченка, входить дуже ма-

льовничий Монастирський острів, який папе-
ровики відвідали у неділю, перед тим як по-
трапити до національного історичного музею
ім. Д. І. Яворницького, де представлено чи-
мало експонатів доби козаччини (як відомо,
ця тема найбільше приваблювала видатного
історика), артефакти радянського періоду та
давніх часів. 

Завершальним пунктом мандрівки стало 
с. Петриківка, звідки бере початок специфічна
орнаментальна манера творення картин. По-
бачити і почути більше наші колеги змогли під
час відвідин Центру народної творчості, що пе-
ретворив звичайне українське село на магніт
для туристів. Цікаво, коли вже і в нашому місті
буде створено хоча би один туристично при-
вабливий об’єкт?
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