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Відбулося засідання Правління
На ньому було ухвалено рішення у лютому
виплатити другу частину винагороди (або
ж «13-ї зарплати»)
співробітникам товариства за результатами діяльності
у минулому році.
Окрім того, премії отримають працівники, які поєднують роботу з навчан-

ням за власний кошт —
звісно ж, за умови, що навчаються вони успішно.
Члени Правління затвердили «Положення про
захист персональних даних», а також внесли зміни
до положень про додаткове
стимулювання працівників та про преміювання з
директорського фонду. Відтепер мінімальний обсяг

місячної реалізації, необхідний для виплати додаткового стимулювання, становить 17,6 млн гривень.
Заступник голови правління Андрій Костюченко
представив результати оцінки керівників, професіоналів та технічних службовців, а директор Департаменту якості Валентина Прокопенко доповіла

про доцільність затвердження Структури системи менеджменту якості та
Структури системи якості
навколишнього середовища, що члени Правління і
зробили.
Також було ухвалено рішення запропонувати Наглядовій раді скликати
річні загальні збори акціонерів 20 квітня.

Хімбаклабораторія стала ближчою
Недавно вимірювальна
хіміко-бактеріологічна
лабораторія переїхала з
очисних споруд, що знаходяться за кілька кілометрів від товариства, до
приміщення цеху №5. За
словами директора Департаменту якості Валентини Прокопенко, це
зробили, аби покращити
умови праці співробітників лабораторії та скоротити час, який вони
витрачають на переміщення між підрозділами.
У лабораторії працюють
інженер-лаборант Людмила

Костюченко та двоє її колег
— лаборанти хіміко-бактеріологічного аналізу Валентина Вербицька і Олена Рубаха (на знімку).
Вони перевіряють показники складу зворотних вод
на вміст завислих речовин,
заліза, нітратів, фосфатів,
сульфатів, нітритів, на хімічне споживання кисню, визначають рівень PH, проводять бактеріологічні дослідження та ін. А нещодавно
хімбаклабораторія пройшла
метрологічну атестацію.
Оксана ГОРДІН.

Побувала польська делегація
Нещодавно підприємство відвідала польська
делегація. Гості з Люблінського воєводства
приїхали в Малин, аби
налагодити культурноосвітні, а в перспективі — і бізнесові
зв’язки між громадами
нашого району та Рицького повіту в Польщі.
Очолив делегацію староста повіту Станіслав Ягело, разом з ним прибули
директор комплексу професійних шкіл у Дембліні

Йоланта Кібзак, керівник
молокопереробної фірми
Гжегож Капуста, члени адміністрації Рицького повіту та ін.
Менеджер із зв’язків з
громадськістю та пресою
Лариса Волинець розповіла
про історію підприємства та
організувала для гостей невеличку екскурсію у цех №6
і ДП “ВМІК”.
За словами поляків, їм
сподобалося в Україні, в
Малині, тому збираються
приїхати сюди ще.
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Новорічний вогник

Новорічні і різдвяні
свята — ніби невеличка
подорож в казку. Зринають із закутків пам’яті
дитячі спогади. Ось
тато приніс величезну,
аж до самісінької стелі
ялинку, що ніяк не вписувалася в габарити
кімнати, а потім всі
гуртом намагалися припнути її мотузкою до батареї — аби не впала. А
тоді — прикрашали яскравими прикрасами,
цукерками, половина з
яких того ж вечора безслідно зникала…
У наступній згадці зринає
школа, новорічні ранки, сніжинки на вікнах. Вервечкою
в’ються спогади, а від того
ще більше хочеться наповнитися по самі вінця святковим
духом.
І хай би що там не гово-

ємств регіону, яке протягом
2011-го року сплатило до міської казни понад 4 мільйони гривень. З року в рік
зростають обсяги виробництва, а середня зарплата
працівників
перетнула
межу в 4 тисячі гривень.
Потім слово надали голові профкому Ларисі Примаченко, котра теж привітала пенсіонерів зі святами
та запевнила: фабрика про
них не забуває і завжди готова допомогти. За тим виступила Лариса Мойсієнко,
яка очолювала профком до
Лариси Євгенівни близько
16 років. Вітала паперовиків і ще одна екс-керівниця
профкому — Валентина
Драченко, під час головурили скептики, у кожному з приємства, а також розповів вання якої і було започатконас, незалежно від того скільки нам років — 7 чи 70 —
живе дитина, яка досі вірить
в чудо. І в свято.
Саме у розпал новорічноріздвяних гулянь відбувся
святковий вогник для пенсіонерів ПАТ “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКАВАЙДМАНН”. Цьогорік —
вдванадцяте.
У приміщенні будинку
культури зустрілися давні
друзі, соратники, колеги.
Представники різних поколінь, яких пов’язує той
факт, що всі вони — колишні працівники підприємства. Коли гості зібралися
за святковими столами, зі
словами привітань виступив заступник голови правління Андрій Костюченко. про його сьогодення. Зараз вано цю чудову традицію —
Він подякував пенсіонерам паперова фабрика — одне із влаштовувати новорічні воза їхній вклад у розвій під- найстабільніших підпри- гники для пенсіонерів.
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— для пенсіонерів
та спілкування з однодумцями — чого ще треба, аби
свято вдалося? Час промайнув швидко, паперовики й не
зчулися, як звечоріло і настав
час розходитися по домівках.
Втім, свято закінчилося, а відчуття піднесення надовго оселилося в їхніх серцях, додавши до скарбнички спогадів
ще одну яскраву згадку.
Зустрінемося за рік!

Насиченою видалася і культурно-розважальна програма. Зі сцени лунала жива музика у виконанні Валентини
та В’ячеслава Ровнерів, народного ансамблю «Ойдаграй»,
учасників художньої самодіяльності, у перерві між висту-

пами артистів гостей розважала чарівна Снігуронька (вона ж — Наталія Майданович).
І звичайно ж, які новорічні
гуляння без танців? А наші
пенсіонери лиха закаблукам
таки дали! Шалена енергетика, доброзичлива атмосфера

Лікарняна каса
подорожчала
Нещодавно на адресу
підприємства надійшов лист
від виконавчої дирекції благодійної організації «Лікарняна
каса Житомирської області», у
якому повідомляється про
збільшення розміру щомісячних благодійних пожертвувань
з 1 січня 2012 року.
Для дорослого населення вони
становлять 25 гривень, для студентів
денної форми навчання (віком до 23
років) —15 гривень, для дітей до 18
років — 10 гривень, незалежно від
кількості дітей за умови членства одного із батьків. Розмір вступного
внеску лишився незмінним і становить 3 гривні.

На знімках: співає «Ойдаграй»; дружина колишнього директора Ю. М. Приходька Мірдза Арнольдівна в колі однодумців; голова профкому Лариса Примаченко з пенсіонером
Іваном Дмитренком; екс-начальник цеху №2 Василь Костюченко; заступник голови
правління Андрій Костюченко;
голова ради ветеранів Лариса
Мойсієнко; панорама свята.

ДО РечІ. Сподіваємося,
вам сподобалося, як були організовані вогники для працівників і пенсіонерів товариства, новорічний ранок
для дітей? Проведенням цих
свят ми завдячуємо менеджеру із зв’язків з громадскістю та пресою Ларисі Волинець. Із пропозицією подякувати Ларисі Володимирівні через газету виступила
Людмила Мельник, член
профкому від електроцеху та
відділу головного енергетика, на одному з недавніх
засідань профспілкового комітету. Її ініціативу підтримали всі члени профкому,
адже і самі вони, і багато
їхніх колег поділяють думку
про те, що всі святкові заходи були проведені на високому рівні. Тож спасибі вам,
Ларисо Володимирівно!

Привітали школярі
Н

апередодні
свят до товариства завітали наші давні знайомі — учні ЗОШ
№4. Діти привітали колектив
підприємства зі
святами, подякували за нові костюми Діда Мороза і Снігуроньки
та влаштували
невеличкий концерт.
Паперовики були втішені виступами юних артистів і теж віддячили школярам: підготували
для них солодкі гостинці.
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Будьмо знайомі!
В’ячеслав Панашенко —
новий співробітник ремотно-механічного цеху.
Близько двох місяців він
працює змінним слюсаремремонтником у цеху №5.
В’ячеслав Анатолійович родом з Василькова Київської
області, там закінчив професійно-технічне училище, здобувши професію слюсаря ремонтника та електрозварювальника. 6 років тому одру-

жився з малинчанкою, тож переїхав
до нашого міста. Має трирічну доньку. Цікаво, що зі своєю майбутньою
дружиною В’ячеслав Панашенко познайомився в Інтернеті, вони зустрілися і більше не розставалися.
За словами чоловіка, робота на фабриці йому подобається. Хоча з папероробними машинами він раніше справи не мав, та завдяки допомозі досвідчених колег, а особливо бригадира
Петра Купневича, потроху освоює виробничі нюанси.

На Тетяни всі студенти старанні
25 січня православний свято відзначають не лише один підопічний святої Те- сандр Матющенко — в Хартяни. Та найбільше студен- ківському національному десвіт відзначає день Те- віряни, а й студенти.
тяни. Вже кілька стоІм’я Тетяни — дуже попу- тів — шестеро, як виявилося, ржавному університеті сільського господарства ім.
літь це свято
П. Василенка, Євген Куподвійне. Дуже
черина — в Немішаєвскладно сказати, чиє
ському агротехнічному
воно більшою мірою.
коледжі (на знімку).
Якщо дивитися на пиДля багатьох студентання в історичному
тів-заочників — нині гаконтексті, то, звиряча пора, сесія, на час
чайно, в першу чергу
якої, згідно із законодав25 січня — день
ством, студенти мають
святої мучениці
право на оплачувану відТатіани.
пустку. Проте не всі, а
Татіана (II—III ст.) —
лише старанні. Адже віддонька багатого римляповідно до ст. 15 закону
нина, яка обрала шлях ду«Про відпустки» навчаховного розвитку і стала
льна відпустка надаєдияконисою Римської церться працівникам у разі
кви. Вона доглядала за
успішного навчання, що
хворими, допомагала незапідтверджуються відпоможним, але за віру в Ісуса
відною довідкою від наХриста була засуджена до
вчального закладу.
мученицької смерті.
Якщо ж працівник-студент має низьку успішОднак вже через баність, оплачувана навгато століть по завершенні лярне на нашому підприєм- працює в електроцеху. Це чальна відпустка йому не насвого земного шляху Татіані стві. Посудіть самі, адже ко- електромонтери Євген Куче- дається. Така от арифметика.
довелося взяти під свою жен двадцятий працівник рина, Олександр МатющеВтім, аби підбадьорити
опіку ще й студентство. Адже ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” нко, Михайло Величко, Оле- студентів понад передбачені
25 січня 1755 року цариця (причому, із урахуванням ксандр Хамайко та брати законодавством гарантії, піЄлизавета підписала указ чоловічої аудиторії) — Те- Анатолій і Олександр Мен- дприємство щороку заохочує
про заснування Москов- тяна. Тож покровительок у жереси. Приміром, Михайло їх грошовими преміями. А
ського університету.
фабричних спудеїв чимало. Величко навчається в магіс- ми вітаємо всіх Тетян і всіх
Втім, як і самих студентів. тратурі Національного уні- студентів із днем Тетяни.
Тож день ангела всіх
православних Тетян набув Певно, у кожному підрозділі верситету біотехнологій і
нового змісту, і відтоді це товариства є один, а то й не природокористування, ОлекВікторія ЛІсОВА.
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