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Якість нашої продукції знову відзначили
Напередодні Дня підприємця у приміщенні обласної державної адміністрації нагороджували переможців
обласного конкурсу «Кращий підприємець 2015 року».
Номінантів вітали заступник голови
Житомирської ОДА Геннадій Дмитренко,
директор департаменту економічного
розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ОДА Олексій Шатило та голова регіональної ради підприємців в
області Валерій Онопрієнко. У своїх промовах вони зазначили, що усвідомлюють
труднощі, з якими стикаються підприємці, і сподіваються на позитивний
ефект від реформ, що нині впроваджуються урядом: «Полякам теж було тяж-

ко у 1990-х, зате тепер вони процвітають», — сказав Геннадій Дмитренко.
Окрім вітань і побажань з нагоди
свята, підприємці почули слова подяки — як за те, що взяли на себе відповідальність за добробут своїх працівників, так і за те, що допомагають воїнам
АТО, сім’ям загиблих героїв, переселенцям та їхнім дітям.
Цьогоріч було визначено переможців
у тринадцяти номінаціях: «Малий бізнес.
Кращий керівник року», «Середній бізнес. Кращий керівник року», «Малий бізнес у промисловості», «Малий бізнес у
торгівлі та наданні послуг», «Кращий аграрій Житомирщини», «Сумлінний платник податків», «Кращий роботодавець»,

«Інвестор року», «Виробник найякіснішої
продукції», «Кращий суб’єкт зовнішнього
ринку», «Успішний молодий підприємець
(віком до 35 років)», «За благодійність і
меценатство», «За інновації у малому і
середньому бізнесі». Наше товариство
потрапило до когорти нагороджених в
номінації «Виробник найякіснішої продукції»: перше місце посіло ПП «ГАЛЕКСАГРО» (м. Новоград-Волинський), друге — ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”, третє
— ТОВ «Органік Мілк» (м. Баранівка).

На знімках: менеджер із зв’язків з
громадськістю та пресою Л.В. Волинець
отримує відзнаку; переможці конкурсу
«Кращий підприємець 2015 року».

Нагороди товариству в день міста Кондиціонер для
нагоди іменин Малина,
якому цього року виповнилося ні мало ні багато — 1124
роки, відбулося вшанування кращих містян та трудових колективів. ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”
було нагороджене як «Краще
підприємство міста», а також як
переможець конкурсу «Мій квітучий Малин» в номінації «Найкраща адміністративна або
промислова будівля».

З

реанімаційного
відділення

еанімаційне відділення Малинського міськрайонного територіального медичного об'єднання
відзначило 20-річчя від дати свого
заснування. З цієї нагоди медиків
привітав заступник голови правління
Андрій Костюченко та вручив їм коштовний подарунок від товариства —
кондиціонер.
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Профспілкові вибори відбулися
Цього місяця відбулася звітно-виборна конференція
первинної профспілкової організації ПАТ “ВАЙДМАННМПФ”, під час якої було обрано новий склад профкому,
його голову, представників від фабричних спілчан у центральному профспілковому органі лісових галузей та ін.
Участь у заході брало 67 делегатів від різних підрозділів, а також представники адміністрації товариства і голова Центрального комітету профспілки працівників
лісових галузей України Вадим Сібільов.
Перш ніж почати голосування, делегати заслухали звіт чинної голови профкому Лариси Примаченко про роботу профспілкового комітету за п’ять років. Згідно з ним у 2010-му році до
профкому було обрано 18 членів, однак до 2015-го року і персональний, і кількісний склад його зазнавали змін. Лариса Євгенівна відзначила найактивніших своїх соратників:
А. І. Дмитренко, В. І. Мельниченка, Л. М. Якусевич, Л. В. Малікову, Н. М. Мостович, В. Д. Фещенка, А. М. Шапаренка, які відповідально ставилися до виконання взятих на себе зобов’язань,
а також згадала про тих, хто цими зобов’язаннями нехтував.
У профкомі постійно працювали комісії з питань організаційної роботи, заробітної плати, охорони праці, із культурно-масової роботи та соціального захисту. За звітний період було
проведено 91 засідання, 60 із яких — спільно з адміністрацією.
На них розглядалися різнобічні аспекти життя підприємства та
трудового колективу, права й інтереси якого завжди були пріоритетом. Як і передбачено законодавством, профспілковий комітет здійснював постійний контроль за виконанням
Колективного договору, внесенням до нього змін і звітував про
це щорічно на розширених зібраннях. Так, наприклад, завдяки
його підтримці було внесено зміни до колдоговору, які відображали побажання працівників щодо забезпечення їх спецодягом.
А ще п’ять разів за час своєї роботи профком погоджував положення про підвищення заробітної плати в товаристві: у 2010му — на 10%, у 2011-му — на 20%, у 2013-му — на 10%, у
2014-му — на 27%, у 2015-му — на 25%.
Фактично, у всіх сферах комісії профкому тісно співпрацювали
з відповідними структурними підрозділами товариства: відділами
охорони праці, управління персоналом, закупок тощо; ініціативи
голови та членів профспілкового комітету знаходили підтримку в
адміністрації товариства, яка з 2011 року щорічно виділяла профспілці безповоротну фінансову допомогу для провадження статутної діяльності, зокрема, на оздоровлення працівників за
власний рахунок з частковим поверненням коштів.
На запрошення профкому, участь у його засіданнях брали
керівники підприємства (А. В. Панченко, В. Г. Покотило), які розповідали про масштабні зміни у товаристві; директор Центру
розвитку та досліджень (Г. В. Якименко), котрий ділився результатами роботи і перспективами свого підрозділу; заступники голови правління: Ю. В. Серебряков (доповідав про аналіз роботи
вентиляційних систем у цехах), І. М. Бояршин (розказував про
загальну ситуацію на ринку та обсяги продажів), В. Д. Пономаренко (окреслив хід виконання бюджету 2015-го року), А. А. Костюченко, котрий брав участь у 48 таких заходах і ділився
актуальною інформацією із засідань Правління, Наглядової
ради та зборів акціонерів.
Профспілковий орган активно діяв і в «позаробочих» сферах,
зокрема організував для паперовиків два вечори відпочинку і
три поїздки вихідного дня. Привітав 450 працівників із ювілейними датами. Дев’ятьом надав матеріальну допомогу у звязку
із одруженням. Підтримав матеріально паперовиків, які виходили на пенсію чи мали поповнення у сім’ї (за звітний період у

сім’ях працівників народилося 29 малюків). Допомагав одиноким мамам відправити дітей до школи 1 вересня. Ініціював збір
коштів для тяжкохворих дітей, сімей переселенців, воїнів АТО.
Підтримував матеріально і морально фабричних пенсіонерів,
що не працюють. Проводив власні спортивні змагання та сприяв
участі фабричних команд у загальноміських заходах. Створив
умови для проведення тренувань спортсменів, а також підтримав працівників здоровпункту у прагненні зробити паперовиків
здоровішими, придбавши спортінвентар для недавно відкритого кабінету ЛФК «Майстерня здоров’я». І це далеко не все,
до чого доклав руки профспілковий комітет за час своєї роботи.

Насамкінець Лариса Євгенівна озвучила низку рекомендацій
для нового складу профкому, який, як засвідчили результати
голосування делегатів, на наступні п’ять років очолить вона
сама — 66 чоловік із 67 підтримали саме її кандидатуру. А членами профспілкового комітету стали: Ю. В. Чижевський (цех
№5), Ю. В. Шпаченко (цех №5), Б. О. Левченко (цех №6),
С. Є. Єнько (електроцех), А. А. Дмитренко (РБД), А. М. Шапаренко (РМЦ), Н. М. Мостович (ВОС), О. І. Пліско (КВПіА), С. В. Ігнатенко (транспортний цех), Т. Є. Крестельська (котельний
цех), В. В. Волинець (Адміністративно-правовий департамент),
Л. В. Малікова (Центр розвитку та досліджень), В. В. Прокопенко (Департамент управління ланцюгом поставок), Н. А. Величко (Департамент якості), Л. М. Якусевич (Департамент
фінансів та обліку).
Крім того, було обрано ревізійну комісію (до неї увійшли
Г. В. Ободзинська, Н. С.Недашківська та З. В. Поборська), делегатів для участі у з’їзді Центрального комітету профспілки лісових галузей (Л. Є. Примаченко та Л.В.Малікову), які також
стануть постійними представниками нашої первинки у цій структурі, та члена ревізійної комісії у головному профспілковому
органі галузі — Г. В. Ободзинську.
Схвальні відгуки про роботу профкому висловили голови цехових комітетів Антоніна Дмитренко та Тетяна Крестельська, акт ревізійної комісії оприлюднила заступник голови комісії Ніна
Недашківська. А найприємніша місія — привітати новообраний
профком та його голову — випала голові Центрального комітету
профспілки працівників лісових галузей України Вадиму Сібільову
та заступнику голови правління Андрію Костюченку.
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Посол Швейцарської Конфедерації Крістіан
Шьоненбергер ще раз відвідав Малин
На запрошення керівників ДП “ВМІК” та ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ” посол Швейцарської Конфедерації Крістіан Шьоненбергер разом зі своїм заступником Крістофом Шпеті, дружиною Барбарою
Цедер Шьоненбергер, доньками Катаріною та
Анною-Софією і другом родини Мартіном ШміцДрегером відвідав Малин.
Перше знайомство пана Шьоненбергера з керівництвом
українських підприємств WEIDMANN відбулося 2012-го
року, коли він із дружиною побував на Сімейному святі. Відтоді українсько-швейцарські стосунки ставали лише міцнішими. Ось і напередодні товариство підтримало ініціативу
амбасади і взяло участь у фестивалі сучасного мистецтва
«ГогольFEST» та святкуванні Національного дня Швейцарії,
натомість посол, час каденції в Україні якого добігає кінця,
знову приїхав до нашого міста.
Спершу поважні делегати вирушили у цех із виробництва
пресованих кілець та захисних ковпачків ДП “ВМІК” — у
цьому приміщенні їм доводилося бувати й під час першого
візиту, тоді тільки-но стартував проект «Ірша» і гостей зустрічали хіба що бетонна стяжка на підлозі та голі стіни. Цього разу
картина виявилася цілковито іншою — сучасне обладнання,
ошатні і чисті виробничі приміщення, затишні офісні кабінети та
конференц-зали. Виконавчий директор підприємства Іван Тригуб
провів екскурсію по підприємству, а потім вручив гостям незвичайні
презенти — сувеніри, запресовані у мокру папку. А голова правління ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” Андрій Панченко подарував орнаментальне панно, вишите за українськими етнічними мотивами.
Затим керівник нашого товариства запросив гостей до цеху з
виробництва паперу, де повним ходом йшла підготовка до облаштування приміщення для встановлення крепувальної машини, а
також до картоноробного цеху. Екскурсія гостям сподобалася, з
особливим ентузіазмом ділилися враженнями доньки посла, які
вперше побачили, як виробляють папір та картон.

Паперовики — на матчі Ліги Чемпіонів
ього місяця для найпалкіших футбольних фанатів товариство організувало незабутню поїздку до столиці. Там,
Ц
на стадіоні НСК «Олімпійський», у матчі першого туру групового

португальської команди, тож з надією і нетерпінням чекали на
нинішню подію, аби побачити, на що здатне легендарне «Динамо».
ияни зіграли краще, ніж свого часу донеччани, матч заетапу Ліги Чемпіонів київське «Динамо» мірялося силами із повершився з нічийним рахунком 2:2, хоча уболівальники
ртугальським «Порту». Кілька років тому в Донецьку паперовики були свідками розгромної поразки «Шахтаря» від цієї очікували більшого від улюбленої команди.
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Кубок турніру пам’яті А. В. Деняченка
все ще в клубу «Ветеран»

Днями відбувся щорічний турнір з міні-футболу,
присвячений пам’яті Анатолія Васильовича Деняченка, організатором якого виступив профспілковий
комітет товариства.
Участь у ньому взяли чотири команди: ПАТ “ВАЙДМАННМПФ”, молодіжна, клуб «Ветеран» та «Папірник-1987». Кожна
з них зіграла по два матчі, в результаті яких і було визначено
переможця. Першим суперником вайдманівців став «Папірник-1987», якого вони здолали з рахунком 3:2. У цей же час мірялися силами команди синів і друзів А. В. Деняченка та «Ветеран», їхній поєдинок
завершився на користь останньої (4:7). Відтак за Кубок турніру змагалися
команда «Ветеран» та збірна WEIDMANN. Упродовж всієї гри суперники
грали рівно, та коли до фінального свистка лишалися лічені хвилини і
здавалося, що матч завершиться «нічиєю» (2:2), спортсмени з «Ветерана»
забили футболістам фабрики ще два голи — і вчетверте стали переможцями турніру. Тим часом завершився матч за «бронзу», з рахунком 3:2
команда синів та друзів А. В. Деняченка обіграла «Папірник-1987» і потрапила до трійки призерів.
І ось голова профкому Лариса Примаченко та інструктор зі спорту Геннадій Литвак розпочали процедуру нагородження: командам-призерам
вони вручили відзнаки від профспілкового комітету, а найкращим спортсменам — призи від адміністрації товариства.
Найвлучнішим бомбардиром турніру визнали Сергія Денисюка, суддею — Сергія Тарасюка. Кращими гравцями стали Олександр Ткаченко, Артем
Деняченко, Владислав Железняк та Андрій Кулик. Вітаємо переможців!

Пройшли дощі — пора по гриби
Дев’яносто білих грибів за одне «тихе полювання» знайшов начальник
зміни цеху №6 Сергій Васильчук. Найкращого з них (доладного білого, довкола якого виросло ще кілька малих — така собі міцна грибна сімейка)
він подарував дружині й колезі Наталії Григорівні, яка теж працює начальником зміни у картоноробному цеху.
Цікаво, що найважчий український гриб, котрого відшукали на Волині, важив
2,85 кг, його шапка була, як справжній бриль, — 94 сантиметри в діаметрі, а ніжка — майже 40 см. Найдовший грибний сезон тривав до 29 грудня — саме цього дня
1974 року в лісі на Житомирщині знайшли найпізнішого гриба. Отож ви ще маєте
вдосталь часу, аби вирушити на «тихе полювання» і наповнити свого кошика лісовими
дарами. Хтозна, може й на гриба-рекордсмена натрапите?
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