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Асоціація «УкрПапір» видала альманах
З нагоди свого 10-річчя Асоціація
українських підприємств целюлознопаперової галузі «УкрПапір»
(спільно з редакціями журналів «Бумага и жизнь»
та «Гофроиндустрия»)
випустила однойменний
альманах. У ньому опубліковано інформацію про
історію створення
асоціації та підсумки її
10-річної діяльності, а
також — низку статей
про найпотужніші
галузеві підприємства.

Блок, присвячений ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”, розпочинається з розповіді голови правління Андрія
Панченка про підприємство та короткого
інтерв’ю з ним. Далі вміщено інформацію
про становлення та досягнення фабрики,
а завершує публікацію опис сьогодення
товариства.
Видання повноколірне, з великою
кількістю ілюстрацій та пізнавальної
інформації про наших колег, зокрема,
про ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», ТОВ «Тетрада»,
ПАТ «Кохавинська паперова фабрика», ПАТ «Слов’янські шпалери»
тощо.

Семінар для експортерів Відзначили кращих
На початку жовтня у
Києві відбувся семінар Торгово-промислової палати
для експортерів, що постачають українські товари до
Російської Федерації. У
ньому взяли участь фахівці
Міністерства доходів і зборів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
та регіональних палат, а
також понад 180 представників із 126 підприємств та організацій із різних регіонів України. Були серед них і представники ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”:
директор Департаменту управління ланцюгом поставок
Анатолій Карпук та фахівець з експортно-імпортних операцій Олег Кучеренко.
Як відомо, цьогоріч чимало вітчизняних виробників зіткнулися із
труднощами при відправці своєї продукції до Російської Федерації.
Тож під час зустрічі вони сподівалися отримати від фахівців ТПП
відповіді на багато запитань.
Перед учасниками семінару виступив віце-президент ТПП України Сергій Свистіль та його колеги: директори департаментів, що
опікуються питаннями експертиз та сертифікації товарів, виробничої кооперації підприємств України і країн-учасниць СНД, юристи
та ін.
Ними було озвучено позицію ТПП щодо торгівельних відносин
між двома державами, акцентовано увагу на таких аспектах, як
оформлення сертифікатів походження українських товарів та документів щодо форс-мажорних обставин, порядок укладання договорів
купівлі-продажу з компаніями Російської Федерації та ін.
Експортерам була надана інформація про причини зупинки деяких українських вантажів та спектр дій і вимог митних органів РФ,
повідомлено про прийняті запобіжні кроки з оформлення сертифікатів походження з урахуванням додаткових вимог РФ тощо. Всі
теми викликали жваву дискусію між делегатами підприємств та
представниками ТПП України.

Напередодні Дня працівників целюлозно-паперової промисловості за поданням фабричного
профкому двох наших колег було нагороджено
преміями та грамотами від Центрального комітету профспілки лісових галузей. Машиніст цеху
№3 Віталій Кулініч та електромонтер електроцеху Олександр Хамайко були відзначені «за багаторічну активну і плідну працю» та з нагоди
професійного свята. Вітаємо їх!
Також, вже традиційно, паперовики почули
привітання від голови правління Андрія Панченка та отримали премію з нагоди свята.

Працює масажний
кабінет
Віднедавна у здоровпункті товариства знову
працює масажний кабінет. Медсестра Світлана
Потапенко здобула необхідні знання та навички
класичного масажу під час навчання в житомирському Центрі здоров’я, реабілітації та спортивної медицини і тепер, за призначенням лікаря,
може проводити сеанси масажу працівникам, що
мають захворювання опорно-рухового апарату.
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На початку жовтня
відбувся турнір з мініфутболу, присвячений
пам’яті А. В. Деняченка.
Як завжди, організовували його проведення голова профспілкового комітету товариства Лариса Примаченко та інструктор зі спорту ГенКоманда 1923 року — старша, ніж донецький
надій Литвак.
«Шахтар» та київське «Динамо»
На стадіоні імені Анатолія Васильовича Деняченка змагалося чотири команди: ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”, молодіжна, клубу «Ветеран» та «Папірник-1987». Здивував цьогорічний турнір «сеансом
одночасної гри», коли на одному полі, розділеному сіткою навпіл, грали одразу всі команди. На одній половині — вайдманівці із молодіжкою, капітаном якої був син Анатолія Деняченка — Максим, на іншій — ветерани з «Папірником-1987».
Перший матч завершився на користь молодіжної команди, з рахунком 2:1, другий —
нічиєю, тож суддя призначив серію пенальті, в результаті чого перемогли футболісти з
«Ветерана».
У наступному турі команди обмінялися суперниками: паперовики, з рахунком 3:1,
обіграли «Папірник-1987», а молодіжна команда зіграла «внічию» з ветеранами. Тож
переможця турніру визначили у додатковий час — за забитими пенальті. І знову Фортуна усміхнулася футболістам у синьому — команді клубу «Ветеран». Саме вони вже
другий рік поспіль стають володарем перехідного кубка турніру. Друге місце посіла
молодіжна команда, а третє — збірна ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”. Найкращими гравцями було визнано Миколу Парубця, Артема Деняченка, Василя Довгого та Олександра Ткаченка.
До речі, цього року малинському футболу виповнилося 90 років, а почалася його історія із фабричної команди
Турнір пам’яті А. В. Деняченка,
«Папірник», яку було ство2013 рік
рено 1923 року за ініціативи
Миколи Сидоровича та
Івана Кравченка. До наших
днів збереглася фотографія,
датована 1923 роком, її передав колишньому директору
Фізкультурно-оздоровчого
комплексу та президенту
футбольного клубу «Папірник» Євгенію Вербицькому
один із гравців тієї першої
команди — Олександр Миколайович Панченко.
— На початку 1920-х Ма-
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лин був повітовим центром, таких розваг, як
телебачення, ні газет. Молодь ходила на т
бійки навкулачки. Великою подією у соціаль
який відбувався щосуботи та щонеділі на міс
нього, за свідченнями очевидців, до 5 тис. лю
тися гру у футбол, — розповів Євгеній Івано
нього фабричного будинку культури, а довко
і на деревах. Тоді в Європі тільки починали
гравці правил не знали. Грали босоніж, не
грою», професійного суддівства та ін. Коман
жаючи на невисокий рівень, команду дуже л
галися із працівниками шкірзаводів. Інколи
На дорогу в одну сторону витрачали добу —
тво фабрики виділяло для цих потреб.
1936 року в Малині (на той час він став мі
тоді ж почали проводити чемпіонати міста. 1
«Червона зірка», яка того ж року стала пер
ній брало 16 папероробних підприємств), орг
професійних союзів.
З 1938 року «Червона зірка» виступає на ч
участь 6-7 команд, найсильнішою кілька ро
Після війни паперовикам було не до фу
50-х роках, за підтримки тодішнього директ
створено професійну команду «Авангард», д
прошував футболістів з інших регіонів. Було
добудова спорткомплексу (у 60-х роках спору
нещодавно на честь А. В. Деняченка). 1954
першості УкрНІБ — серед команд паперови
У 60-х надзвичайно популярними були с
шашкісти, волейболісти і, звичайно ж, футбо
культурно-оздоровчий комітет, який очолив
той час спортивні заходи тривали цілий рік
манд. З 1972 року фабрична команда виступ
1976 до 1991 року виграє майже всі районні
тури став Євгеній Вербицький. У той час м
«Спортивної газети» та Кубок «Робітничої газ
міжнародних матчах. 1985 року тренером «П
відзначилася юнацька команда «Папірник»
публіканському турнірі «Шкіряний м’яч», фі
ківської області. 1992 року було створено д
який назвали «Папірником». Першим прези
тично, в цей час команда «Папірник» відокр
тися на плаву, футбольні функціонери від
словами Євгенія Вербицького, вели торгівл
захворів, і без його підтримки у «Папірника

1992 рік
зліва —
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к сьогодні, люди не мали: не було ні радіо, ні
танці, грала на гармошці та влаштовувала
ьному житті місцевих і приїжджих був базар,
сці нинішньої старої базарної площі. А після
юдей перебиралися через Іршу, щоб подивиович. — Стадіон знаходився на місці нинішола був ліс. Уболівальники сиділи і на землі,
грати у футбол. Тож не дивно, що малинські
е було розмітки, штрафних, поняття «поза
ди виводили на поле по 9 гравців. Та незвалюбили. На місцевих матчах папірники змаи виїздили на матчі до сусіднього Коростеня.
добиралися на двох підводах, які керівниц-

істом) було створено федерацію футболу, від1938 року було засновано фабричну команду
реможницею в галузевій першості (участь у
ганізованій Всесоюзною центральною радою

чемпіонатах області, на той час в них брали
ків поспіль була коростишівська.
утболу — відбудовували фабрику, і лише у
ора В. М. Неманихіна, на підприємстві було
до якої Володимир Миколайович навіть зао збудовано стадіон — там, де нині стоїть недили інший — «Авангард», перейменований
року команда «Авангард» стала чемпіоном
их фабрик.
спартакіади, під час яких змагали шахісти,
олісти. У 70-х на фабриці було створено Фізв головний механік Анатолій Деняченко. У
к, на фабриці було 8-10 міні-футбольних копає під старою-новою назвою «Папірник», і з
і турніри. 1980 року інструктором з фізкульмалинчанам довелося позмагатися за Кубок
зети», взяти участь у численних товариських
Папірника» став Геннадій Литвак. 1987 року
», яка здобула перемогу у престижному ресінал якого проходив у м. Калуш Івано-Франдругий на Житомирщині футбольний клуб,
идентом його став Євгеній Вербицький. Факемилася від паперової фабрики. Аби тримакрили власний магазин і досить вдало, за
ю. Та, на жаль, керівник клубу несподівано
а» почалися проблеми із фінансуванням. У
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буремні 90-ті команда потрапила до другої ліги, де, з перемінним успіхом, виступала з
1996 по 2000 рік, а після цього припинила своє існування.
— Сам по собі футбол у місті не відродиться, — говорить Євгеній Вербицький, — молоді потрібний приклад — команда, яка збиратиме стадіон.
Приклад того, як має взаємодіяти на полі справжня футбольна команда, у День працівників целюлозно-паперової галузі продемонстрував «Папірник-1995» — під час товариського матчу із збірною ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”, організованого адміністрацією
товариства та профкомом. Того дня на великому полі виступав «кістяк» «Папірника»
1995 року, який був свого часу чемпіоном області та завоював для команди право грати
у першості України серед професіоналів. За команду грав і її колишній тренер, а нині
фабричний інструктор зі спорту, Геннадій Литвак. Зіграність суперників відзначили і
футболісти WEIDMANN, які поступилися їм з рахунком 4:6.
Сподіваємося, що для місцевого футболу ще не все втрачено. Не віриться, правда, що
сучасним футболістам вдасться збирати стільки публіки, як «Папірнику» у 20-х роках:
можливо, тому, що футболу нині забагато (не в Малині — в телевізорі), а може, від того,
що глядачі зараз надто вибагливі. Та після відвідин таких заходів, як турнір пам’яті
А. В. Деняченка та матч до дня працівників ЦПП, надія на відродження футбольного
духу в місті з’являється: чи то завдяки оновленому стадіонові, чи завдяки старанням
футболістів і організаторів матчів, чи ж завдяки маленьким уболівальникам, які й собі
влаштовували футбольні перегони, наслідуючи дорослих гравців.
Товариський матч збірної фабрики та
команди «Папірник-1995»

к. Фінал Кубка області, «наші» — справа,
— команда заводу «Электроизмеритель»

1983 рік. Матч «Папірника» з ветеранами
київського «Динамо»
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Сорок ювілярів
Цього кварталу відділ управління персоналом зафіксував рекордну кількість працівників, які відзначили ювілейні дати роботи на фабриці. Сорок
чоловік, що (якщо скласти докупи їхні трудові досягнення) спільно відпрацювали на підприємстві рівно
1000 років! Також було встановлено особистий трудовий рекорд — 45-річчя безперервної роботи на підприємстві. Він належить Павлу Недашківському,
про котрого «Паперовик» розповів у минулому випуску. У зв’язку з цим до Положення про відзначення працівників ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” за
тривалу сумлінну роботу в товаристві навіть було
внесено зміни, адже раніше перелік круглих дат закінчувався позначкою «40».
Окрім грошових відзнак, працівники-ювіляри отримали почесні грамоти з рук голови правління Андрія Панченка, почули привітання від його заступника Андрія Костюченка та голови профкому Лариси Примаченко, а
також, разом із рідними, побували на виставі «Квітка будяк» за мотивами п’єси Миколи Куліша «Маклена Граса».

Допомогли врятувати
життя
На прохання профспілкового комітету колектив
товариства допоміг зібрати частину коштів, близько
12 тис. гривень, на складну невідкладну операцію
для нашої колеги. Відгукнулися всі цехи та підрозділи
товариства, особлива подяка за це головам цехових
комітетів, а також всім небайдужим до чужої біди.
Голова профкому Лариса Примаченко.

Турнір із шашок
відбувся
Цього місяця за підтримки профспілкового комітету
відбувся турнір товариства із шашок. Переможцем став
пенсіонер Михайло Федоренко, срібним призером —
Іван Осипенко, теж пенсіонер, а бронзовим — працівник
РМЦ Анатолій Шапаренко.
Вітаємо всіх учасників та призерів турніру, з нетерпінням очікуємо на нові змагання від профкому та, звичайно ж, сподіваємося на вашу активну в них участь.
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Екскурсія для вчителів
— Днями у товаристві побували викладачі інформатики
та комп’ютерної техніки з коледжів Житомирської області,
які брали участь у роботі методичного об’єднання на базі
Малинського лісотехнічного коледжу, — розповіла менеджер із зв'язків з громадськістю та пресою Лариса Волинець.
Вони відвідали виробничі цехи №6 та №5. У цеху, де виготовляють електроізоляційний картон, екскурсію для викладачів провів начальник підрозділу Сергій Головатчик.
У п’ятому — екскурсанти зустрілися з начальником цеху
Олегом Козловим, інженером-технологом Віктором Мостовичем, а також із керівником цеху КВПіА Русланом Білоцьким, котрий розповів гостям про особливості автоматизації виробництва.
Гості були приємно вражені чистотою в цехах і на території товариства в цілому, високим ступенем автоматизації
виробництва паперу і картону, а також відзначили доброзичливість і компетентність своїх гідів.
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