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ПАПЕРОВИК

Нещодавно в цеху №6
було розпочато серійне
виробництво електро-
ізоляційного картону

марки В товщиною
8 мм, що виготовля-

ється згідно з 
ГОСТ 4194-88. Ця продук-

ція — унікальна, адже
ПАТ “МАлиНСькА 

ПАПерОВА фАбрикА-
ВАЙДМАНН” єдине під-

приємство в країнах
СНД-простору, яке ви-

робляє картон з такими
параметрами. Для бага-
тьох картоноробів межа

найбільшої товщини —
5 мм. Тож 8 мм — дійсно

велике досягнення. Де-
тальніше про першу про-
мислову виробку розповів

начальник цеху №6 
Сергій Головатчик.

Виробництво електроізо-
ляційного картону товщи-
ною 8 мм, з одного боку, не є
складним, з іншого — вима-
гає дуже ретельної підго-
товки та концентрації всіх
працівників, як задіяних
безпосередньо у виробниц-
тві, так і інженерно-техніч-
них співробітників, оскільки
необхідно практично зро-
бити переналадку всіх сис-
тем управління процесами

КРМ та пресової частини.
Варто зауважити, що це

вже третя виробка даної
марки в цьому році, і якщо
два попередні рази ми мали
досить багато проблем, особ-
ливо з обрізанням мокрої
частини листів, транспорту-
ванням їх від приймального
столу до роликових плат-
форм та розвантаженням
готової продукції, то на
даний час коло технічних
проблем значно звузилося
завдяки проведеному ана-
лізу невідповідності роботи
та правильному налашту-
ванню вузлів і механізмів.

Головне те, що праців-
ники відчули особливості

виготовлення цього про-
дукту і поступово набувають
досвіду. Адже попит спожи-
вачів на електроізоляцій-
ний картон товщиною 8 мм
зростає, тому в майбутньому
ми плануємо виробляти
його щомісяця.

Особливо хотілося б від-
мітити машиністів на чолі зі
старшим машиністом Віта-
лієм Мельниченком та пре-
сувальників, які своєю від-
повідальною працею та ста-
раннями сприяли успіш-
ному виконанню даного
виробничого замовлення.

Сергій ГОлОватчик, 
начальник цеху №6.

Розпочато серійне виробництво
унікального картону

20 липня у  ДП «Житомир-
стандартметрологія» 

(територіальному органі Держ-
споживстандарту України) від-

булося нагородження переможців
регіонального етапу Всеукраїн-

ського конкурсу якості (товарів,
робіт, послуг) «100 кращих 

товарів  України». 
Представлену на конкурс продукцію

оцінювали за багатьма критеріями, 
з-поміж них: соціальна значимість про-
дукції; задоволеність споживачів і за-
купівельних організацій; вплив (при
реалізації) даного виду продукції на
економічні показники відповідного ре-
гіону чи держави в цілому; рівень рек-
ламного супроводу; географія про-
дажів тощо. Окрім того, експерти ви-
вчали стан засобів вимірювальної тех-
ніки на підприємствах, перевіряли, чи
діють там сертифіковані системи оці-
нювання якості та управління навко-
лишнім середовищем тощо.

Учасники змагалися в трьох номіна-
ціях: продукція, роботи та послуги.
Наше підприємство для участі в кон-
курсі якості представило трансформа-
торний картон і було визнане пе-
реможцем у номінації «Продукція (то-
вари виробничо-технічного призна-
чення)».

Окрім малинського картону, за
звання найкращого продукту змага-
лося бердичівські пиво та кахлі, жито-
мирські горілка й морозиво, анд-

рушівське масло, овруцькі картини, ко-
ростенські залізобетонні шпали — така

собі «збірна солянка». Проте, як зазна-
чив керівник ДП «Житомирстандар-
тметрологія» Павло Куценко, саме ці
товари представляють нашу область на
всеукраїнському ринку і є візитівкою

Житомирського регіону, а участь в
цьому конкурсі ще раз підтвердила —

якість представленої продукції відпові-
дає державним стандартам.

Оксана ГОРДІН.
На знімку: під час нагородження.

Якість нашої продукції
підтвердили експерти
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На почтку липня ввосьме відбу-
лося грандіозне «Сімейне свято»,
яке цього разу об’єдналося зі 140-

річним ювілеєм нашого підприєм-
ства. Урочистості паралельно

розпочалися у двох місцях: на ста-
діоні «Авангард», що у міському

парку, та власне на фабриці.
Зранку на «Авангарді» змагалися

футболісти — розігрували кубок сімей-
ного свята. Участь у чемпіонаті брало
троє команд: Виробничого центру,

Правління та ДП «ВМІК». Спершу ко-
манда Правління обіграла виробнич-
ників, потім ДП «ВМІК» виграло у
футболістів з Правління, а спортсмени
Виробничого центру — у ВМІКівців.
Зрештою, всі команди мали по 3 очки.
Тому переможця визначали за кіль-
кістю забитих і пропущених м’ячів. По-
чесне третє місце дісталося фут-
болістам Правління, друге — у ко-
манди ДП «ВМІК», а золото (і відтак
Кубок) вибороли виробничники.

У цей же час на порозі централь-
ного офісу голова правління Вячеслав
Покотило зустрічав наших гостей —
бізнесових партнерів із України та за-
рубіжжя. Перечекавши зливу за чаш-
кою кави, гості вирушили на екскурсію
по підприємству. За гіда, як добрий
господар, виступив сам Вячеслав Гри-
горович. Запрошені побували у всіх
виробничих цехах, ознайомилися з
процесом виготовлення паперу та кар-
тону. Про те, що екскурсія їм сподоба-
лася, свідчили численні запитання.
Гостей цікавило все: коли і ким була
заснована фабрика, коли була прове-
дена реконструкція, які технологічні
лінії у нас діють, скільки людей пра-
цює, як підприємство дбає екологію
тощо. І на всі ці запитання наші спів-
робітники знаходили відповідь. Після
екскурсії настав час фуршету і пода-
рунків. А потім гості поїхали на ста-
діон — в епіцентр святкування.

Там відбулося урочисте відкриття
торжества. З вітальними промовами
виступили віце-президент компанії
“ваЙДМаНН” Деніел Тчуді, голова
правління Вячеслав Покотило, голова
наглядової ради Вольфганг Екснер,
голова профспілки працівників лісо-
вих галузей України Вадим Сібільов,
міський голова Сергій Стельмах, го-
лова райдержадміністрації Геннадій
Ободзинський та ін.

А потім розпочався концерт. Висту-
пали відомі за участю в численних те-
левізійних проектах Володимир Тка-
ченко та дует «Анна-Марія», запаль-
ний шоу-гурт «Воля», колоритний дует
«Світязь» та народна артистка Ук-
раїни Алла Кудлай. До речі, ведучим
свята був теж неабихто — шоу-мен
Максим Неліпа.

Концертна програма час від часу
перемежовувалася з розіграшами, ін-
терактивами та нагородженнями.Було
розіграно більше десятка призів, серед
яких пральна та швейна машини, га-
зова плита, плазмовий телевізор, пи-
лосос та ін. Привітали іменинників та
найсумлінніших працівників, вшану-
вали сімейні династії підприємства.

У розпал святкування було підбито
підсумки вікторини та конкурсу дитя-
чих малюнків. Найкращою юною ху-
дожницею глядачі визнали Антоніну
Купневич (її мама, Тетяна Володими-

рівна, — начальник зміни у цеху №3). 
Не обділили увагою і решту най-

менших учасників свята: діти ката-
лися на поїзді, машинках, штурму-
вали надувну гірку. Підлітки і дорослі
відривалися на двоколісному транс-
порті — сігвеях, стріляли в тирі, грали
в настільні ігри.

Час промайнув так швидко, що ми й
не зчулися, як звечоріло. Вогні фейє-
верків намалювали останні автографи
на нічному небі і свято скінчилося. До
нових зустрічей!

Оксана ГОРДІН.     

Свято відбулося!
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16 липня щорічно відзнача-
ється День бухгалтера, така

дата обрана не випадково — адже
саме цього дня 1999 року був ухва-

лений закон «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в
Україні». Професійне свято від-

значали і бухгалтери нашого то-
вариства, серед яких — леся

Терещенко (на знімку), співробіт-
ниця сектору розрахунків з дебі-

торами та кредиторами.
Більшістю невтаємничених у сферу

великих фінансів бухгалтерія сприйма-
ється лише як податкова звітність. Проте
варто «копнути» глибше, як стає зрозумі-
лим: бухгалтерія — це ще й основа для
ухвалення управлінських рішень.

Леся Миколаївна на фабриці з 1990
року. У свої 18, після закінчення буді-
вельного СПТУ-19, що в Новобіличах,
вона влаштувалася на підприємство
гардеробницею, працювала у цеху №1.
На фабриці трудився кранівником і її
чоловік, Сергій Вікторович, та свек-
руха, Тетяна Сергіївна, яка була бух-
галтером. 

— Саме з її легкої руки, — говорить
Леся Миколаївна, — під час перебу-
вання в декретній відпустці я пішла
вчитися до Радомишльської школи
бухгалтерів. А згодом отримала вищу
освіту за спеціальністю «бухгалтер-
ський облік і аудит».

Леся Миколаївна не шкодує, що об-

рала таку професію:
— Напевно, тому що на моєму шляху

зустрічалися лише хороші люди. Як,
наприклад теперішні колеги: Людмила
Миколаївна Жигадло, котра працює на
підприємстві вже 30 років, та Катерина
Павлівна Кучер — душа колективу і
велика жартівниця. Дуже допомагає
нам головний бухгалтер — Тамара Ми-
колаївна Захарчук: і пораду слушну
дасть, і про зміни у законодавстві роз-
каже. А їх останнім часом чимало.
Після набуття чинності новим «Подат-

ковим кодексом» докорінно змінено звіт
з податку на прибуток, помінялися
бланки податкової накладної для ПДВ
тощо. Завжди можна знайти спільну
мову із директором Департаменту фі-
нансів та обліку  Віктором Дмитрови-
чем Пономаренком і повчитися в нього
толерантності та ввічливості.

Леся Миколаївна говорить, що най-
більше в роботі їй подобається спілку-
вання з людьми. Вона кожного дня
веде перемовини з кредиторами та де-
біторами з різних міст, звіряє з ними
рахунки, узгоджує документи. Добро-
зичливість у спілкуванні, вважає
жінка, запорука толерантних стосунків
із клієнтами та гарний настрій кож-
ного дня.

Звісно, роботи у бухгалтерів багато,
особливо гаряча пора — період підго-
товки звітів. Лесі Миколаївні допома-
гають впоратися із «завалом» колеги та
домашні — чоловік і син Олександр,
третьокурсник КНЕУ ім. В. Гетьмана.
Вони завжди готові підставити міцні
чоловічі плечі і взяти на себе «левову»
частку домашніх клопотів. 

— У нас дуже дружна родина, ми
все робимо разом, — вважає Леся 
Терещенко. — Разом займаємося до-
машнім господарством, доглядаємо
живність, порядкуємо на дачі. Разом
і відпочиваємо.

вікторія лІСОва.

Бухгалтер до глибини душі

Минулого тижня пішов на пенсію заступник
головного механіка Микола Примаченко. Ми-
кола Макарович віддав фабриці 33 роки свого
життя: починав із посади слюсаря в ремонтно-
механічному цеху, був заступником началь-
ника та начальником РМЦ, а останні 10 років
працював заступником головного механіка. 

Із виходом на пенсію Макаровича привітали
колеги (на знімку). Вони побажали йому здо-
ров’я, успіхів та подякували за сумлінну працю.

Пішов на пенсію
Микола 

Примаченко

Нещодавно до «молодого» відділу
адміністрування замовлень та пла-
нування ресурсів прийшла працювати
Тетяна Круківська. Вона щойно 
отримала диплом бакалавра за спе-
ціальністю «маркетинг» у КНЕУ
ім. В. Гетьмана, де навчалася за раху-
нок позики підприємства. А восени
складатиме іспити до магістратури.

— Мене завжди цікавили іноземні
мови, у школі вивчала англійську та
німецьку і хотіла вступати до лінгвіс-
тичного. Але, добре подумавши та до-

слухавшись до маминої поради, зро-
зуміла, що до знання мов треба ще
щось. У маркетингу мені найбільше
подобається дослідження ринку, роз-

робка нових брендів та їхнє просу-
вання, — розповіла Тетяна.

Зараз дівчина вивчає виробництво,
освоює SAP, знайомиться з людьми.
Швидше адаптуватися до нових умов
їй допомагає начальник відділу Олек-
сандр Швидун. 

У вільний час Тетяна любить відві-
дувати театр та подорожувати: у Ту-
нісі вона їздила на електричці, у
Туреччині милувалася підводним міс-
том, а в Єгипті підкорювала піраміди.

Будьмо знайомі!
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У товаристві побував 
виконавчий директор Асоціації
українських підприємств целю-

лозно-паперової галузі
«УкрПапір» едуард літвак 

(на знімку). Свого часу він входив
до Наглядової ради товариства,

тому знає про наше підприєм-
ство не з чуток, а так би 

мовити, з перших рук.
Асоціація «УкрПапір», повідомив

Едуард Леонідович, була створена
2003 року чотирнадцятьма підприєм-
ствами-засновниками, в тому числі і
нашим. Зараз до неї входить близько
40 членів, серед них виробники та
дистриб’ютори картонно-паперової
продукції; заготівельники і поста-
чальники макулатури; науково-до-
слідні інститути, проектні та
монтажні організації тощо. Аби всту-
пити до асоціації, треба виконати ряд
жорстких вимог, тому потрапляють
до неї не всі. Тим же підприємствам,
які до неї входять, АУП «УкрПапір»
допомагає впевненіше почуватися на
ринку: проводить маркетингові до-
слідження, встановлює митну ціну на
продукцію, надає консультаційні по-

слуги, допомагає відстоювати їхні ін-
тереси в судах. 

Едуард Леонідович зазначив, що
голова правління ПАТ “ваЙД-
МаНН-МПФ” Вячеслав Покотило —
віце-президент АУП «УкрПапір» —
зробив значний внесок у розвиток та
становлення асоціації, а нині відпові-
дає за встановлення економічних
зв’язків з іноземними партнерами.

Малинська фабрика, за словами
Едуарда Літвака, єдине підприємство
в Україні, яке випускає електроізоля-
ційні види паперу та картону, тому
виробничий процес тут набагато скла-
дніший, ніж на інших папероробних
підприємствах. Наша продукція має
відповідати особливим критеріям, її
якість контролюється більш жор-
сткими стандартами. Та незважаючи
на складність нашого виробництва,
ПАТ “ваЙДМаНН-МПФ” — один із
постійних лідерів целюлозно-паперо-
вої промисловості. Ось і цьогоріч фаб-
рика увійшла до п’ятірки найкращих
підприємств асоціації «УкрПапір».

Едуард Літвак: «ПАТ “ВАЙДМАНН-
МПФ” — серед лідерів»

Нещодавно відбулася низка важливих для това-
риства подій — засідання Наглядової ради, Прав-

ління, загальнофабричний день якості тощо.
І на кожному з цих зібрань так чи інакше підбивали під-

сумки роботи товариства за перше півріччя. Найприємні-
шою новиною є те, що за багатьма показниками ми досягли
докризового 2008 року. Зокрема продаж трансформаторного
картону перевищив показники за аналогічний період 2008
року на 16,5%, а реалізація електроізоляційних паперів
стрімко зростає, що дає підстави у найближчому майбут-
ньому сподіватися на відновлення докризових обсягів поста-
вок. До рівня 2008 року відновилася і продуктивність праці. 

Серед інших досягнень півріччя — зменшення спожи-
вання енергоресурсів. Так, наприклад, у порівнянні з мину-
лорічними показниками, за перше півріччя (у розрахунку
на виготовленої 1 тонни продукції) нам вдалося зменшити
витрати виробничої води на 11% відсотків, зекономити на
електриці 5 % та на теплі 12%.

Зараз же на часі перший етап формування бюджету та
бізнес-плану товариства на 2012 — 2016 роки, при підго-
товці яких буде визначено портфель продуктів та можли-

вості завантаження виробничого обладнання, уточнено
норми виробництва та витрати на кожен із продуктів, узгод-
жено обсяги продажу зі споживачами, зібрано та системати-
зовано інформацію про майбутні інвестиції, сформовано
план витрат кожного підрозділу.

Підбили підсумки, окреслили
перспективи


