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ПАПЕРОВИК
Нещодавно група ме-

неджерів товариства
побувала в Австрії. 

Ще торік на Сімейному
святі Артур Думитрюк, керів-
ник підприємства «ARTUR D
Projektmanagement-Trading
AG», яке займається поста-
чанням обладнання та хімі-
катів для папероробної про-
мисловості, запросив малин-
чан відвідати свято молодого
вина, котре традиційно від-
бувається восени. Пан Ду-
митрюк, до речі, має власні
виноградники і є членом асо-
ціації австрійських виноро-
бів. Проте скористатися на-
годою побачити Австрію спів-
робітники товариства змогли
лиш нещодавно.

Вони відвідали компанії,
які постачають обладнання
для папероробних підпри-
ємств: «ARTUR D Projekt-
management-Trading AG»
(м. Санкт-Пьольтен, столиця
Нижньої Австрії), «FMW» (м.
Кірштейн), «Andritz» (м. Ві-
день). У конференц-центрі
компанії Артура Думитрюка
було організовано семінар за

участю працівників його фі-
рми та представників компа-
ній «Paper equipment trading»
і «PAP-SERV». До речі, спе-
ціалісти «PET» (що надає по-
слуги з модернізації папе-

роробного обладнання) пла-
нують незабаром ближче по-
знайомитися з Малинською
фабрикою.

Побували фабриканти ще
й у торговій палаті Нижньої

Австрії. Дуже здивувалися,
побачивши там український
прапор: «невже до візиту ук-
раїнських папероробів при-
готувалися так?» — задава-
лися питанням малинчани?
Як з’ясувалося, жовто-бла-
китний стяг символізує не
лише нашу державу, а й ад-
міністративну область Ав-
стрії — Нижню Австрію.

Цікавими виявилися відві-
дини поліграфічного комбіна-
ту, на якому виготовляється
понад 150 повноколірних жу-
рналів. Доповнили враження
про Австрію гостинність пана
Артура, в готелі якого, в се-
лищі Россац зупинилися спі-
вробітники, привітність авст-
рійців, відвідини Відня, Кре-
мса, Дюрнштайна. І, безпе-
речно, по-європейському доб-
рі дороги: не лише в столиці,
а й у малих містах і селах.

На знімку: делегація ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ” і Ар-
тур Думитрюк (у центрі).

Австрія стала ближчою

Відбулися щорічні збори в АУП
«УкрПапір» за підсумками діяль-

ності у 2011 році. До асоціації
прийняли шість нових членів, на
сьогодні до неї входить 42 підпри-

ємства галузі. Сталися зміни в
персональному складі президії. 
ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” пред-

ставляв член Наглядової ради Вячес-
лав Покотило, котрий був обраний
головою зборів. 

Окрім організаційних питань та
підбиття підсумків діяльності за 2011
рік, обговорювали ситуацію на ринку
картонно-паперової продукції та най-
ближчі перспективи розвитку галузі.
Майже половина виробленої продукції
йде на експорт, у той час як імпорт пе-
ревищує експорт більш ніж удвічі. На
сьогодні вітчизняні виробники паперу
й картону не задовольняють потреби
українського ринку, апетити якого
зросли до 1 472, 2 тис. тонн. Хоча (при-
наймні, кількісно) при повному заван-
таженні виробничих потужностей це

можливо. Торік ви-
робництво «видало
на гора» 949,1 тис.

тонн паперу й картону.
Найбільша частка у структурі ім-

порту припадала на крейдовані папір
та картон — 26,0%, ввозять з-за кор-
дону крафт папір та картон — 6%,
папір-основу для шпалер — 6%, просо-
чені папір і картон — 5,1% та ін. Серед
товарів, що постачалися в інші країни,
найпопулярнішими були некрейдо-
вані папір і картон — 26% (від загаль-
ної кількості експорту), шпалери —
19,1%, папір та картон просочені —
13,3%.

Втім, незважаючи на те, що торік на
економіку країни мала негативний
вплив низка факторів, як-то відсут-
ність сприятливих умов для ведення
бізнесу, зменшення обсягів кредиту-
вання, збільшення вартості енергоно-
сіїв тощо, — виробництво паперу і
картону перевершило показник 2008
року (вперше відтоді). Частка підпри-
ємств-членів «УкрПаперу» у виробниц-
тві картону і паперу в 2011 році
становила 54,4%.

Збори в АУП «УкрПапір»

Минулого тижня підприємство відвідав
заступник генерального директора ПАТ
«Запоріжтрансформатор» із закупок та ло-
гістики Сергій Єрьомін (другий зліва). Під
часу свого візиту він ознайомився з роботою
цехів №6, ВОС та ДП “ВМІК”.

Окрім того, відбулися переговори з ме-
неджерами товариства та заступником го-
лови правління Іваном Бояршиним і зустріч
із головою правління Юрієм Серебряковим.

Візит партнера
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Нещодавно троє співробітни-
ків ремонтно-механічного 

цеху — майстер з капремонту
Юрій Кондратенко, зварюваль-
ники Тарас Сотник та Артем

Шафаренко, — пройшли на-
вчання технології зварювання

трубопроводів з нержавіючої
сталі в середовищі аргону. 

За словами заступника начальника
РМЦ Павла Копила, набуті вміння
знадобляться їм при реконструкції
розмелювально-підготовчого відділу
ПРМ-15, особливо — при зварюванні
трубопроводів в місцях, де неможливо
зачистити внутрішній зварювальний
шов. Під час проходження паперової
маси по трубопроводу важлива шор-
сткість внутрішньої поверхні труби, ос-
кільки незачищені зварювальні шви
можуть приводити до браку продукції.  

— Ми закупили апарати фірми
«Fronius», які мають великий спектр
технічних можливостей зі зварювання
металів, а наші співробітники пройш-
ли дводенне навчання в цій же органі-

зації на таких апаратах, привезли зра-
зки. Нова технологія дозволяє більш
якісно проводити роботи. Аргоном за-

повнюється внутрішня ділянка
трубопроводу, де буде проводитися
з’єднання. Завдяки цьому після
зварювання шов не провалюється
всередину, немає «їжаків» та «зуб-
ців», шов гладенький, ніби єдине
ціле з трубою, що виключає його
подальшу слюсарну обробку. Вва-
жаю, це матиме позитивний вплив
на якість продукції. Найближчим
часом плануємо закупити більш
потужний апарат цієї фірми, який
розширить можливості проведен-
ня ремонтів силами РМЦ; навчати
людей працювати за новими тех-
нологіями; поступово оновлювати
обладнання.

На знімку: Артем Шафаренко,
Тарас Сотник та Юрій Кондра-
тенко.

Перейняли нову 
технологію зварювання

На початку місяця начальник
цеху водопостачання і очищення

стоків Олександр Голотюк, разом з
інженером-технологом цеху ВОС 

Наталею Мостович та інженером-
технологом відділу технологій та

розвитку Оксаною Дідківською, від-
відав КП «Житомирводоканал».
Метою поїздки, за його словами,

було ознайомитися з використан-
ням реагенту «Валеус», який засто-

совують житомиряни. 
— «Валеус» — це дезінфікуючий

засіб, який знищує у воді мікроорга-
нізми та бактерії, а також не містить в
собі хлору та його сполук. Цей реагент
рекомендувала компанія, яка постачає
нам коагулянт «Полвак». Навесні, під
час паводку, і влітку, в період цвітіння
води, у нас виникають певні проблеми
на установках зворотного осмосу, дуже
швидко забиваються фільтри. Ми по-
чали вивчати це питання. Особливістю
реагенту «Валеус» є те, що він охоплює
клітину мікроорганізму та знищує її.
Після трьох тижнів його використання
в трубопроводі утворюється захисна
плівка, яка захищає стінки трубопро-
воду від біологічного обростання. Жит-
миряни впровадженням новинки задо-
волені. У зв’язку з цим я подав замов-
лення відділу закупок, незабаром спро-
буємо використати «Валеус» у нас.
Можливо, не постійно, а хоча би під час
паводкового періоду та цвітіння води.

— Які ще цікавинки привернули
вашу увагу?

— У фільтрах як завантаження жи-
томиряни використовують цеоліт за-

мість традиційного кварцового піску. На
цеоліт вони перейшли кілька років
тому. Привозять із Сокирницького родо-
вища цеолітів, що на Закарпатті. Це уні-
кальне родовище, широко відоме в
Україні та за її межами. У порівнянні з
кварцовим піском цеоліт значно ефек-
тивніше фільтрує воду: понижується
мутність, стає меншим вміст алюмінію.
Це важливо при використанні коагу-
лянту «Полвак», оскільки він на основі
алюмінію. Таке завантаження в Жито-
мирі міняють раз на 4 роки. 

Я пропоную замінити завантаження
на одному з шести наших фільтрів,
потім провести досліди, якщо отри-
маємо позитивні результати, то будемо
піднімати питання про заміну піску на
цеоліт у всіх фільтрах. Дізнався, що
цей мінерал використовують і на корос-
тенському водоканалі, планую до них
з’їздити, подивитися. 

До речі, цеоліт дуже поширений у
побутовій сфері, його можна застосо-
вувати в криницях. Вода в порожни-
нах цього мінералу повністю або
частково змінюється шляхом іонного
обміну. 

— Доволі незвично, що кому-
нальне підприємство знаходить
можливість впроваджувати нові
технології очищення води. 

— КП «Житомирводоканал» не
обділене у фінансуванні. Останній
проект — знезаражування води за
допомогою гіпохлориту натрію. З
бюджету на це виділили 5 млн грн.
Вкінці травня мають закупити у Ні-
меччині обладнання, за допомогою

якого самі будуть виробляти гі-
похлорит натрію. Зараз вико-
ристовують хлор-газ, який має

ряд недоліків.
У штаті КП «Житомирводоканал» є

гідробіолог, що досліджує воду на вміст
синьо-зелених водоростей. Ми возили
на аналіз воду з Ірші і нашу коагульо-
вану. У коагульованій воді — водорос-
тей взагалі нема, у річковій — мізерна
кількість, тож порівняно з річкою Тете-
рів вона ледь не ідеальна. 

— Незабаром, — підсумовуючи свою
розповідь, сказав Олександр Васильо-
вич, — спільно з колективом цеху ВОС
будемо використовувати поради жито-
мирських колег на нашому підприєм-
стві. Свого часу, 2002 року, вже був
успішно втілений досвід житомирян із
заміни сірчанокислого алюмінію на
гідроксихлорид алюмінію («Полвак»). 

Розмову записала 
Оксана ГОРДІН.

По досвід — у Житомир

Шановні працівники
товариства та члени

ваших родин!

Сімейне свято-2012, яке відбудеться 

7 липня, збігається з народним — Івана

Купала і буде проходити під гаслом

«Святкуймо по-українськи!». Всі ті, хто

прийде на урочистості в національному

вбранні (вишиванках, віночках, сорочках

тощо), отримають бонус.

Організаційний комітет.
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Віднедавна змінився склад Правління. До цього виконавчого органа увійшли всі дирек-
тори підприємства: Юрій Серебряков, Віктор Пономаренко, Андрій Костюченко, Валентина
Прокопенко, Анатолій Карпук і Геннадій Якименко, — та Іван Бояршин, голова представ-
ництва “WEIDMANN ELECTRICAL TECHNOLOGY AG” в Україні та країнах СНД, якого
було призначено заступником голови правління з питань продажу та маркетингу.

Протягом останніх двох років Іван Миколайович був членом Наглядової ради нашого під-
приємства, з компанією “ВАЙДМАНН” співпрацює з 1999 року. 

Перш ніж стати керівником київського офісу, Іван Миколайович був менеджером з про-
дажу, а потім виконавчим директором представництва “WET AG”.

В 1994 році він закінчив факультет кібернетики КНУ ім.Т.Шевченка, а в 1999 році отри-
мав ступінь МВА та другу вищу освіту в Міжнародному Інституті Менеджменту (спеці-
альність — менеджер зовнішньо-економічних зв’язків). Одружений, має 14-річного сина. 

Традиційно у травні світова
спільнота відзначає Всесвітній день
боротьби з артеріальною гіпертен-

зією — адже близько 30–35% дорос-
лого населення індустріально

розвинених країн страждають від
підвищеного артеріального тиску.

Щороку гіпертонія забирає життя
понад 400 тисяч українців. 

Цю хворобу часто називають «мовчаз-
ним вбивцею» — через її підступність,
адже гіпертонія розвивається поступово,
без раптового порушення стану здо-
ров’я. Спочатку, як правило, з’явля-
ються нечасті головні болі, серцебиття,
спостерігається зниження розумової
працездатності, «скаче» кров’яний тиск.
На цьому етапі захворювання найчас-
тіше залишається непоміченим.

Потім ознаки його стають більш ви-
разними: головний біль і запамороче-
ння докучають все частіше, тривожить
шум у вухах, біль у ділянці серця, спос-
терігається оніміння пальців рук та ніг,
припливи крові до голови. Людина по-
гано спить, швидко втомлюється. І, як
правило, тут вже починає бити тривогу
і бігти до лікарів, бо ж при подальшому
прогресуванні хвороби, на наступному
етапі, зростає ризик розвитку серцевої
або ниркової недостатності, порушення

мозкового кровообігу.
Лікарі розрізняють артеріальну гі-

пертензію як самостійне захворювання
та ессенціальну (або ж вторинну) гіпер-
тензію, вона ж — гіпертонічна хвороба.
Вторинна гіпертензія розглядається як
симптом основного захворювання, тож
воювати, головним чином, треба із пер-
шопричиною. Найчастіше підвищення
тиску виникає при захворюванні нирок,
ендокринних залоз, вроджених вадах
серця, ураженнях головного
мозку пухлинами, запальними
процесами, при отруєннях, ток-
сикозах вагітності, при алкого-
лізмі тощо.

Який же тиск вважати висо-
ким — задається питанням ко-
жен, хто турбується про власне
здоров’я? За словами медиків,
тривожитися слід тим, чий кро-
в’яний тиск сягнув позначки
140/90 і вище. Оптимальним
же, як і раніше, є показник до
120/80. 

— Основними факторами ри-
зику вважають вік (у чоловіків 
> 55, у жінок > 65 років), високий
пульсовий тиск, паління, висо-
кий рівень холестерину, рівень
глюкози плазми натще 5, 6–6,9
ммоль/л, порушення толерант-
ності до глюкози, абдоміналь-
не ожиріння (окружність талії 
> 102 см у чоловіків і > 88 см у жінок),
серцево-судинні захворювання в сімей-
ному анамнезі, — говорить лікар-тера-
певт здоровпункту Олена Омельчук.

Найкраще лікування — це, звісно,
профілактика. Якщо ж хвороба вже схо-
пила вас за горло, варто, перш за все,
вдатися до немедикаментозного ліку-
вання і переглянути свій спосіб життя. 

Отож найперше слід подбати про
зниження маси тіла (для тих, в кого
вона надмірна), обмежити споживання
алкоголю, більше рухатися, кинути па-
лити, вживати менше солі та жирів, зба-
гатити раціон продуктами, багатими на
калій, магній та кальцій і уникати стре-
сових ситуацій.

Нібито й не складні рекомендації, та

дотримуватися їх постійно не кожному
під силу. Багато гіпертоніків нехтують
порадами лікарів, вдаються до самолі-
кування. Втім гіпертонія — дама норов-
лива, тож, аби вживатися з нею,
більшості гіпертоніків постійно слід
приймати підтримуючу дозу призначе-
них лікарем (а не фармацевтом чи су-
сідкою!) медикаментів, вести здоровий
спосіб життя. 

Такі заходи спрямовані на те, аби уб-

езпечити людину від розвитку гіпертен-
зивних кризів, в результаті яких систо-
лічний тиск підвищується на 20 — 100,
а діастолічний — на 10–50 мм рт. ст. Під
час кризів є висока ймовірність усклад-
нень, виникає пряма загроза життю лю-
дини — через ураження так званих ор-
ганів-мішеней: серця, нирок, очей та ін.  

За спостереженнями Олени Олексії-
вни, близько третини співробітників під-
приємства має підвищений артеріа-
льний тиск, тож цій когорті людей варто
бути особливо пильними щодо власного
здоров’я, частіше вимірювати тиск та
вчасно проходити медогляд. Пам’ятайте:
ваше здоров’я — у ваших руках!

Вікторія ЛІСОВА.

Причини Помилки Рекомендації

Рука знаходиться
нижче рівня

серця

Результат вимі-
рювання завищу-

ється

Змініть поло-
ження так, щоб
середина плеча
знаходилася на

рівні серця

Рука знаходиться
вище рівня серця

Результат вимі-
рювання занижу-

ється 

Змініть поло-
ження так, щоб
середина плеча
знаходилася на

рівні серця

Немає опори для
спини

Результат вимі-
рювання завищу-

ється

Змініть поло-
ження, додавши
опору для спини

Аритмія
Результати вимі-
рів постійно змі-

нюються

Зробіть кілька
вимірів і вира-
хуйте середнє

значення

Манжета надяг-
нута занадто туго

Результат вимі-
рювання завищу-

ється

Надягніть ман-
жету щільно, але

не туго

Манжета надяг-
нута на одяг

Велика похибка
вимірювання

Зніміть одяг або
підніміть (не за-
качуючи) рукав

Найпоширеніші помилки при вимірюванні
артеріального тиску

Високий тиск — великий ризик

Зміни у Правлінні
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Другий місяць працює шліфувальником в ремонтно-ме-
ханічному цеху Олексій Васянович.

До цього трудився на ПАТ «МДЕЗ», закінчив Малин-
ський лісоколедж, здобувши фах технолога лісопереробки,
має незакінчену вищу освіту. За словами Олексія, на досяг-
нутому він не зупиниться, планує довчитися. А нині пере-
ймає досвід у старших колег, зокрема в шліфувальника 6-го
розряду Миколи Вознюка, який віддав роботі на фабриці
понад 30 років. 

Свій вільний час Олексій присвячує родині — дружині і три-
річній донечці, друзям та своєму захопленню — автомобілям.

Будьмо знайомі!

Напередодні Дня Перемоги товариство зорганізу-
вало для своїх пенсіонерів-ветеранів Великої Віт-

чизняної війни традиційну зустріч. Під час обіду в кафе
«Росинка» фронтовики ділилися спогадами, думками про
сьогодення, разом з головою ради ветеранів паперовиків
Ларисою Мойсієнко, головою профкому Ларисою Прима-
ченко, менеджером із зв’язків з громадськістю та пресою
Ларисою Волинець співали фронтових пісень. Привітав
пенсіонерів-ветеранів та побажав їм здоров’я заступник
голови правління з адміністративно-правових питань Ан-
дрій Костюченко.

Тих фронтовиків, які не змогли прийти на урочис-
тості, навідали вдома. І звісно ж, окрім слів вдяч-

ності, кожен пенсіонер-ветеран отримав по 500 гривень
грошової допомоги і фото на згадку. Цьогорічну, шістдесят
сьому весну після великої Перемоги, зустрів 21 «фабрич-
ний» ветеран, за останній рік дев’ятеро фронтовиків
пішло за межу…

Зустрілися фронтовики

Наприкінці травня вдруге відбулася акція 
«Чистий Малин», організована групою 

«МалинЕкоФест». Цьогорік упорядковували 
узбережжя Ірші поблизу базару. 

Наше підприємство теж долучилося до починання акти-
вістів, надавши допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Прий-
шло на прибирання і четверо співробітників підприємства:
Руслан Білоцький, Валентин Тищенко, Сергій Петренко та
Марія Василенко — член команди організаторів.

Марія розповіла «Паперовику» кілька цікавих фактів про
цьогорічний «Чистий Малин»:

— Людей було більше, ніж торік — 90 чоловік. А от сміття
зібрали трохи менше. Хоч прибрали вчетверо більшу тери-
торію. Заважала висока трава. Найменшому «борцю за чис-
тоту» не виповнилося і 3-х років, найстаршому — більше 60.
Середній вік учасників — 24 роки, певно, за рахунок того,
що прийшло багато школярів. 

Цьогорік витратили менше коштів — зекономили на по-
ліграфії, рукавичках (їх та 2 тис. грн. надало ПрАТ «Детві-
лер Ущільнюючі Технології Україна»), пакетах для сміття
(лишилися з минулого року), футболках.

Цікавою була розважальна програма, постаралися ар-
тисти, співробітники ЦДЮТ, ведуча та спонсори, які виді-
лили призи для нагородження переможців конкурсів.

Пофестивалили


