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Приватне акціонерне товариство “Малинська паперова фабрика-Вайдманн” 
 

 
 

З прийдешнім 2022 роком! 
 

Кінець року - це час очікування Новорічних свят, радісних 
і дивовижних змін. Час, коли прийнято підбивати підсумки, 
оцінювати виконані справи та будувати плани на майбутнє. 

2021 рік залишив помітний відбиток у житті нашої 
компанії. Він запам’ятався значними проектами, цікавими 
подіями і славними справами, і, без сумніву, залишиться у 
наших добрих спогадах. 

Безумовно, найважливіше досягнення нашої компанії – 
це колектив. Люди, які тут працюють, їх відповідальність, 
досвід, високий рівень знань та культури і унікальний 
потенціал. Щиро дякуємо вам за працю в ім’я процвітання 
нашого підприємства! 

2022 рік має стати періодом закріплення, розвитку, 
продовженням досягнутого і підкорення нових вершин. І ми 
впевнені, що разом досягнемо цієї мети. 

Прийміть наші найщиріші вітання з прийдешнім Новим 
2022 роком та Різдвом Христовим! Бажаємо всім добра і 
злагоди, щастя і успішного здійснення всіх намічених цілей! 
Нехай у кожному домі, у кожній родині відбуваються лише 
світлі та радісні події, здійснюються найзаповітніші мрії та 
бажання! Веселих свят! 
 

                                         Правління 

Яким був 2021 рік? 
В 2020 важко було уявити яким буде 2021. Пандемія, 

політичні та економічні зміни викликали багато питань та 
ризиків. Та тепер, оглядаючись на рік, що минає, можна 
сказати, що для компанії він був успішним. З викликами, які 
стояли перед нами цього року, ми справилися. Компанія  
реалізувала свої плани та завершила ряд значних проєктів. 

В квітні було закінчено реалізацію важливого проєкту в 
цеху картону, а саме заміна форматного валу, що дозволило 
зменшити кількість зупинок та підвищити продуктивність. 
Модернізовано було також лінію з виробництва 
фібрильованої целюлози, що на 20% збільшило 
ефективність виробництва нового для нас продукту – 
фібрильованого волокна. Не менш важливим досягненням 
став вихід на виробничі потужності машини для виробництва 

крепованих трубочок. Закінчено реалізацію проєктів 
реконструкції будівель ремонтно-механічного цеху та цеху 
паперу (корпус 2) в рамках облаштування дільниці з 
виготовлення латунних форм та нового складу целюлози.  
Продовжуються роботи з проектування і облаштування 
додаткових виробничих потужностей для виробництва 
ізоляційних компонентів, в тому числі нових продуктів: Lead 
exit, Barrierboard, Faltenbalg. Під модернізацію також 
потрапили котельний цех та електролабораторія, почала 
функціонувати високовольтна лабораторія. 

З вересня на підприємстві підвищено заробітну плату, для 
робітничих спеціальностей - на 25% та для інженерно-
технічних працівників - на 15%. Наприкінці року відновлено 
офлайн курси англійської мови, що були припинені в 2020 у 



WEIDMANN NEWSLETTER        Грудень 2021 

1  

 2 

 

зв’язку з пандемією. Активно працювала профспілкова 
організація, за посередництвом якої було надано близько 
півмільйона гривень матеріальної допомоги працівникам. 
Ознаменувався рік і кількома значними кадровими змінами. 
Було призначено нового директора Департаменту якості – 
Ханенко Олену Олександрівну. Приймак Анатолій 
Миколайович очолив виробництво компонентів, Головатчик 
Сергій Севастянович – виробництво картону та паперу, а 

Лук’яненко Сергій Трохимович – сервісну службу. З’явилася 
нова позиція – корпоративний менеджер з продукту, яку 
зайняв наш новий колега Слава Велес. Приємно, що наше 
підприємство було відзначене обласною радою в номінації 
«Інвестор року» та міською радою як «Краще підприємство 
промисловості». І ще, що важливо, завершується процес 
об’єднання ПрАТ“Вайдманн-МПФ” та ТОВ “ВМІК”, то ж в 
Новий рік ми йдемо єдиною командою, тепер і юридично.  

 

ПІДСУМКИ РОКУ В ЦИФРАХ: 

10 000 тонн  
паперу і картону 

500 тис. 
деталей  76 20% 50 млн. грн 20 млн. грн 

виготовлено продукції 
нових 

працівників 
зростання 

заробітної плати 
сплачено 
податків 

чистого прибутку 

 

Рік 150-ліття 
Ознаменувався рік, що минає, і 

визначною датою – 150 років з дня 
заснування Малинської паперової фабрики. 
З нагоди ювілею було організовано кілька 
цікавих заходів. Для початку було 
оголошено конкурс серед дітей працівників. 
Малечі запропонували на честь свята 
виготовити подарунок фабриці своїми 

руками. Авторів усіх поробок нагородили, а їхні експонати - представили на 
тематичній виставці. Всі працівники взяли участь в святковій лотереї, тож 70 
щасливчиків також отримали цінні подарунки з нагоди свята.  Саму дату 
відзначили велопробігом за участю працівників. Маршрут символічно 
пролягав по вулицях, названих іменами колишніх директорів фабрики – 
Приходька і Неманихіна, та завершувався біля будівлі колишньої прохідної, 
адже саме там 50 років тому, в день святкування 100-річчя, було закладено 
капсулу часу – послання до нащадків від тодішніх працівників. То ж на 
урочистій церемонії за участю онуки Неманихіна В.М. – Марини Юріївни, яка 
була присутня і на закладанні капсули, послання дістали, зачитали та 
передали до Малинського міського краєзнавчого музею. Там капсула 
зберігатиметься для наступних поколінь в окремій експозиції, присвяченій 
історії фабрики. А в честь 150-річчя на території підприємства було висаджено 
пам’ятну алею дерев. 
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В 2022 з новим цехом! 
 

Завершується реалізація проєкту AIR1. Ідея проєкту виникла ще в 2019-
му, тоді на корпоративному рівні було вирішено організувати виробництво 
ламінованого картону в Малині. Після тривалого етапу обрання місця 
розташування виробничих потужностей та підрядної організації, що виконає 
будівельні роботи, на початку 2020-го року розпочалося будівництво нового 
цеху на місці колишніх дільниці малої механізації та складу паливно-
мастильних матеріалів. На сьогоднішній день приміщення площею 6 800 кв.м. 
готове до введення в експлуатацію, а перший блок обладнання встановлений 
та проходить пробні запуски. В березні планується поставка решти 
обладнання, після чого офіційно стартує випуск продукції.  

В цьому цеху працюватимуть понад 30 працівників в три зміни. Штат 
майже укомплектований, вакантних залишилося 5 робочих місць. 14 
працівників в цьому році пройшли навчання в Швейцарії, і ще двоє будуть 
навчатися в Ененді на початку наступного року. Ламінований картон, що 
виготовлятиметься нашою фабрикою – унікальний продукт, що не 
виробляється більше ніде на теренах СНД . Він використовується у силових 
трансформаторах. Також з нього будуть виготовляти спеціальні деталі у нас 
на виробництві компонентів. 

 

 
 

 

Шлях до ощадливого 
виробництва 

 

 

Третій рік триває для наших працівників 
програма навчання Lean Six Sigma - бізнес-
стратегії, яка передбачає забезпечення 
надійності процесів шляхом зменшення 
варіативності та усунення всіх видів втрат. 
Програма кількарівнева, починається з 
Білого, базового рівня, наступні – Жовтий, 
Зелений і Чорний передбачають освоєння 
більшої кількості навичок і відбуваються 
онлайн. Донедавна, так як навчання 
проходило у форматі e-Learning англійською 
мовою, учасниками програми могли стати 
охочі з достатнім рівнем володіння 
іноземною мовою. Жовті пояси вже здобули 
85 працівників, зелені – 23. А в кінці цього 
року вступний курс Білого поясу українською 
мовою прослухали всі решта працівників.  

Минулого року стартував етап 
практичного застосування працівниками 
знань, здобутих під час навчання, і в цьому 
році було заплановано і реалізовано багато 
LSS проєктів зі зниження витрат 
енергоресурсів, збільшення продуктивності 
та скорочення часу виконання замовлень і 
переналадок. Економічний ефект від 
впроваджених проєктів – понад 15 млн. грн. 

 

Вайдманн – соціально відповідальний 
 

 

Політика і діяльність Вайдманн грунтуються на принципі 
соціальної відповідальності. Як завжди, компанія вкладала в цьому 
році значні ресурси на соціальні проєкти. З огляду на епідемічну 
ситуацію, пріоритетним напрямком благодійної діяльності компанії 
в 2021 році залишалася медицина. Малинській міській лікарні та 
Малинському центру первинної медико-санітарної допомоги 
цьогоріч надано благодійну допомогу на загальну суму понад 100 
тисяч гривень. Крім того, благодійна допомога була надана дитячим 
садочкам №7 і №8 та Центру дитячої та юнацької творчості.  

Ще один напрямок благодійної діяльності компанії – співпраця 
з громадськими організаціями. Так влітку цього року було виділено 
кошти ГО «Свічадо» для організації дводенного тренінга для 
фахівців, які займаються дітьми з особливими потребами. А 
нещодавно,   в   день   10-ліття   малинської   районної   благодійної  
організації «Захист дітей чорнобиля», Вайдманн став спонсором 
новорічної вистави для дітей, якими опікується ця організація, та 
соціально незахищених верств населення. 
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Підтримував Вайдманн також спорт – виділивши кошти на участь 
малинських спортсменів в чемпіонаті світу з пауверліфтингу. Змагання 
проходили ще в вересні і повернулися з них наші земляки з медалями. 

Традиційно з нагоди Дня Перемоги товариство привітало 
працівників-пенсіонерів – учасників бойових дій часів Другої світової 
війни, яким надали матеріальну допомогу по 5000 грн. 

На День бібліотек Вайдманн привітав колектив Центральної міської 
бібліотеки та поповнив фонд закладу 50 новими книжками. А 
нещодавно компанією придбано інтерактивний стіл INTBOARD STYLE 
для комунальної установи "Малинський інклюзивно-ресурсний центр", 
в якому фахівці займаються з дітьми з особливими освітніми 
потребами. 

В наступному році компанія продовжить виділяти кошти на 
благодійність, вносячи таким чином свій вклад в розвиток міста та 
поліпшення умов життя мешканців громади.  

    

     
 

В пам'ять про Юрія Приходька 
Ще одна пам’ятна дата цього року – 100 років з дня народження Юрія 

Миколайовича Приходька. З цієї нагоди біля меморіальної дошки на честь 
колишнього директора Малинської паперової фабрики, що знаходиться на вулиці, 
названій його ім’ям, відбувся мітинг в знак вшанування пам’яті Юрія 
Миколайовича. Серед присутніх були колишні колеги та друзі Юрія Миколайовича, 
наш заступник голови правління – Костюченко Андрій Андрійович, директор 
фабрики банкнотного паперу – Іщенко Василь Васильович, міський голова Ситайло 
Олександр Григорович. Присутні відзначили неоціненний внесок Юрія 
Миколайовича не тільки в розвиток фабрики, а й соціально-культурний розвиток  
нашого міста і району, за що в 1995 році йому було присвоєно звання «Почесний 
громадянин міста Малина». 

 

Вітання від профспілки 
 

Шановні колеги, дорогі друзі! Від щирого серця вітаю усіх 
з Новим роком та Різдвом Христовим! Це радісні й усіма нами 
з дитинства улюблені дні, наповнені світлом свята, спільної 
радості, очікуванням дива й казки, душевного тепла і надії. Рік, 
що минає, залишає нам приємні спогади. Наша профспілкова 
організація поповнилася цьогоріч на 64 чоловіки. Семеро 
наших профспілчан одружилися, у 15 народилися дітки. Всі 
вони отримали матеріальну допомогу та вітання. Триває наша 
оздоровча програма. В 2021 в санаторіях України 
оздоровилося 26 працівників та 9 дітей працівників. 85 колег в 
цьому році ми привітали з ювілейними датами. 14 учасників 
АТО отримали вітання до Дня Збройних сил України. Ми 
святкували та дарували подарунки на День працівників 
целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний жіночий 
день, Великдень. І напередодні новорічних свят роздавали 
цукерки дітям та дорослим. Хочу подякувати за активну роботу 
всьому профактиву – членам профкому та головам цехових 
комітетів. Разом – ми йдемо в Новий рік з новими планами, 

ідеями та готовністю втілювати їх у життя! Від усієї душі зичу 
вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, сил та енергії, 
миру та добра. Щасливого Нового року та світлих Різдвяних 
свят! 

 

Голова первинної профспілкової організації  
Лариса Примаченко 

 

 
 


