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Змагалися за Кубок турніру пам’яті А. В. Деняченка
Останньої суботи вересня відбувся турнір з міні-футболу, присвячений пам’яті А.В. Деняченка,
організатором якого традиційно
виступив Профспілковий комітет
товариства.
За Кубок переможців цьогоріч змагалося чотири команди: збірна ВАЙДМАНН, команда синів і друзів А.В. Деняченка, «Папірник-1987» та команда ветеранів клубу «Папірник».
Перша гра для команди ВАЙДМАНН
закінчилася перемогою — наші спортсмени обіграли команду синів і друзів

А.В. Деняченка з рахунком 2:0. При тому,
що основний час гри завершився нічиєю,
вайдманівці змогли забити два голи в
серії післяматчевих пенальті, і таким
чином здобули право змагатися за
перше місце у турнірі. Гра команди ветеранів із «Папірником-1987» принесла перемогу першій із команд (4:2), тож саме
вона стала суперником збірної ВАЙДМАНН у поєдинку за Кубок.
Проте нашій команді виявилося не до
снаги обіграти досвідчених ветеранів, які
свого часу брали участь у першості області та України як футболісти фабричної

команди «Папірник», а також грали в професійній футбольній лізі. Ветерани клубу
«Папірник» втримали перехідний Кубок
турніру і вшосте стали його переможцями. Друге місце здобула збірна ВАЙДМАНН, третє — «Папірник-1987».
Кращими гравцями було визнано Андрія Денисюка, Володимира Назаренка,
Валерія Михайленка та Максима Костюченка. Особливу відзнаку як найвлучніший бомбардир отримав Максим Кулик,
а як кращий суддя — Сергій Тарасюк,
який свого часу теж був гравцем команди
«Папірник».

ДП “ВМІК” долучилося до проведення відкритого
чемпіонату зі спортивного орієнтування
З нагоди 1125-річчя нашого міста в парку
культури та відпочинку ім. М. М. МиклухиМаклая відбувся відкритий чемпіонат
м. Малина зі спортивного орієнтування (парковий спринт), участь в якому взяли команди
міських загальноосвітніх шкіл (крім ЗОШ
№2), команда Малинівської школи та клуб
спортивного орієнтування «Коростишів».
Організував захід Малинський міський центр
дитячої та юнацької творчості, а трудовий колектив ДП “ВАЙДМАНН Малин Ізоляційні компоненти” допоміг із виготовленням оголошень,
стартових номерів для учасників та оплатив стартові внески учням шкіл міста.
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Науково-дослідна лаборат
Погожого вересневого дня працівники науково-дослідної лабораторії запросили на гостину колишніх своїх
колег, аби разом відзначити знаменну дату — 50-річчя від
дня створення підрозділу. Розпочалася зустріч екскурсією виробництвом, адже всім було цікаво подивитися,
чим нині живе підприємство, яке тривалий час було для
них рідним.
У супроводі директора Центру розвитку та досліджень Сергія
Маклакова гості побували у ДП “ВМІК” та на виробництві крепованого паперу, що в цеху №5, а потім вирушили до лабораторії
товариства, де нині знаходиться ВТК та НДЛ.
Цікаво, що приводом для ювілейної зустрічі стала ваза, подарована колективу НДЛ з нагоди 20-річчя у 1986 році. Нинішні працівники лабораторії знайшли її під час переїзду до нового
приміщення, а згодом змогли
віднайти і документальне підтвердження заснування лабораторії у 1966 році.
—
Через
лабораторію
пройшло близько п’ятдесяти
людей, — розповіла пенсіонерка товариства Тетяна Філоненко, що починала свій
трудовий шлях з НДЛ 1971 року.
— Серед них — Наталія Недашківська, Галина Березовська
Ніна Солдатенко, Ніна Оборська,
Олена Бондаренко, Тетяна Ковальчук, Майя Базарська, Ольга
Сивко, Лариса Яворська, Павло і
Тетяна Гура, Марія Сидоренко,
Діна Гавриленко, Ольга Федорчук, Поліна Харченко, Наталія
Мостович, Наталія Матеріальна
та ін.
По праву можна пишатися
Наталією Мухадіновіч, завідувачем лабораторії Фабрики банкнотного паперу НБУ, Наталією
Карбієвською, завідувачем лабораторії ТОВ «Папір Мал», Те-

тяною Коваль, керівником котельні ТОВ «Папір Мал», Катериною Якименко, яка свого часу очолювала Центру розвитку, Наталією Серебряковою, що була начальником
відділу якості нашого підприємства Всі вони пройшли
через школу НДЛ.
Із часу створення лабораторія мала чотирьох керівників: першим був Василь Мазур (1966–1977), другим — Василь Якимук (1977–1983), третім — Лев Ткач (1983–2007).
Нині підрозділ очолює Катерина Гладченко:
— У 1991 році, коли я прийшла на роботу, тут працювало
27 чоловік, шестеро з них контролювали якість паперу. Діяли
група контрою питної, виробничої і річкової води, група з досліджень, де працювали інженери-технологи і техніки-технологи. Мій керівник, Лев Миколайович Ткач, притримувався

Заступника голови
правління
відзначила облрада
Заступник голови правління з адміністративно-правових питань Андрій Костюченко, який водночас є активним
і дієвим членом виконавчого комітету міської ради протягом кількох її кликань, був нагороджений почесною грамотою та коштовним подарунком із нагоди 1125-річчя
з дня заснування Малина за вагомий особистий внесок
у соціально-економічний і культурний розвиток міста, високий професіоналізм та активну життєву позицію. Вітаємо Андрія Андрійовича із заслуженою відзнакою!
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орія відсвяткувала 50-річчя
думки, що працівники мають замінювати один одного в разі
потреби, тож всі ми вміли виконувати роботу колег, — розповіла Катерина Петрівна. — Зараз в лабораторії трудиться
четверо людей: начальник, інженер-технолог і два технікитехнологи. Займаємося дослідженнями, контролюємо якість
готової продукції та сировинних матеріалів, для проведення
аналізів використовуємо різні хімічні речовини, зокрема і
прекурсори.
Нещодавно ми освоїли доволі складний аналіз відповідно до стандарту МЕК на визначення ступеня полімеризації паперу. Цей показник дуже важливий, адже впливає
на процес старіння матеріалу. Чим вищий ступінь полімеризації і довший ланцюжок, тим більше років служитиме
ізоляція.
Проводимо й низку інших аналізів, один з них — на
кількісний вміст азоту в папері. Зараз виконуємо його
за допомогою екстракції з використанням кислоти, а в
перспективі плануємо придбати для цього спеціальний
прилад. Такий аналіз необхідний у виробництві термостійкого паперу, адже саме від кількості азоту залежать

його температурні властивості.
Під час зустрічі наші колеги запитували, чи ми й досі використовуємо
установку тангенса, призначену
для вимірювання тангенса кута
діалектичних втрат. Це великогабаритний апарат із багаторічною історією, свого роду візитівка НДЛ. Були
часи, коли він простоював по півроку, зараз — знову задіяний у
зв’язку з випуском нових паперів,
зокрема крепованого. Ми придбали
новий сучасний міст, оновили основні вузли і, таким чином, дали
цьому приладу нове дихання.
Стараємося оновлювати наш колектив молодими кадрами, в 2015
році після закінчення НТУУ «КПІ» до нас
прийшла працювати технік-технолог Катерина Зініна.
У найближчих планах НДЛ — освоєння методів аналізів відповідно до міжнародних стандартів ISO та
MEK, участь в проектах з розвитку нових
продуктів на стадії лабораторних досліджень та ін. Як і 50 років тому, так і нині,
працівники лабораторії відкриті незвіданому, постійно вчаться і вдосконалюються,
адже від їхньої компетентності, зацікавленості і скрупульозності великою мірою залежить динамічний розвиток підприємства
і освоєння нових продуктів відповідно до
вимог ринку.

На знімку: сидять — Базарська М. А., Якименко К. О., Дмитренко Н. П., Сидоренко М. І., Галицька Г. Ф., Сивко О. Ф.; стоять у першому
ряду — Оборська Н. І., Кучинська О. М., Гура Т.
М., Серебрякова Н. І., Долгоділіна Л. В., Недашківська Н. В., Романенко В. М., Мухадіновіч Н. Р.;
стоять у другому ряду — Галайда М. Л., Матеріальна Н. Є., Ткач Л. М., Березовська Г. О., Філоненко Т. В., Долгоділін В. В.

Будьмо знайомі!
Віднедавна начальником зміни у цеху №5 працює Дмитро Сидоренко,
який цьогоріч із відзнакою закінчив інженерно-хімічний факультет НТУУ
«КПІ» за напрямом інженер-дослідник з переробки деревини та рослинної сировини.
Коли на кафедрі йому запропонували роботу в ПАТ “ВАЙДМАННМПФ”, погодився без особливих вагань, бо ж чув багато хорошого про
наше підприємство від на кілька років старшого випускника цього ж факультету Дмитра Заїки, що працює інженером-технологом у цеху №5.
Роботою молодий спеціаліст задоволений, адже щодня доводиться вчитися чомусь новому, розв’язувати складні виробничі завдання та знаходити спільну мову з різними людьми. Велику підтримку в цьому йому
надає досвідчений інженер-технолог Микола Фальківський. Зрозуміли
і підтримали Дмитра у його виборі роботи, яка досить далеко від рідного
Ніжина, і його рідні.
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І знову побували на шоу
вінницьких фонтанів
Профспілковий комітет товариства на чолі з головою Ларисою Примаченко організував для працівників товариства, що є членами профспілки,
чергову поїздку вихідного дня. За численними побажаннями, замість ласувати коростенськими дерунами паперовики поїхали милуватися шоу вінницького водограю.
Фонтан ROSHEN — це масивна плавуча платформа завдовжки 150 метрів і висотою
струменів 60 метрів. Він вважається найбільшим серед собі подібних у відкритих водоймах і вражає не лише габаритами, а й технічними можливостями. Завдяки лазерній
установці глядачі мають можливість переглядати анімаційні ролики безпосередньо на струменях водограю.
Цього разу паперовики змогли насолодитися двома анімаційними шоу: «Лебедине
озеро» та «Маленький принц». Шоу «Лебедине
озеро» за мотивами балету Петра Чайковського як безсмертний гімн вічній молодості,
коханню і красі у новому прочитанні справило
на глядачів незабутнє враження. Не менш захопленими були їхні відгуки і про шоу «Маленький принц», створене за мотивами
однойменного твору Антуана де Сент-Екзюпері, в основу якого було покладено творчу
ідею «Усе буде добре, як в дитинстві». Аби зберегти приємні миті на довше, вони зробили багато гарних світлин на згадку.

Будьмо знайомі!

Нові працівники з’явилися нещодавно
на дільниці з виготовлення креппаперу (цех
№5), серед них — Максим Максимчук (на
фото справа). Свій трудовий шлях він почав ного паперу після закінчення місцевого
8 років тому, коли тимчасового влашту- профтехучилища, де вивчився на трактовався розмелювачем на фабриці банкнот- риста-машиніста сільськогосподарської
техніки. Потім була служба в армії і праця
на різних підприємствах, починаючи від заводу з виготовлення печива до будівельної
фірми. Максим одружений, разом з дружиною виховує трирічну донечку та двомісячного синочка. Їм, а також своєму хобі —
риболовлі — чоловік присвячує вільний
час.
Ще один новий машиніст крепмашини
— Андрій Мартюшенко. До приходу на
фабрику він закінчив малинський лісотехнікум та Національний університет біоресурсів і природокористування, де вчився
заочно. За своє навчання платив сам, адже
працює з 18 років. Тривалий час Андрій захоплюється кібер-спортом, шість років
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тому його команда посіла третє місце
серед українських конкурентів і вийшла до
групового етапу, де змагалася із іноземними геймерами.
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