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Про здобутки
товариства інформує
«Інтерфакс»
У повідомленні інформагенції «Інтерфакс-Україна» від 26 січня йдеться
про те, що ПАТ “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”, єдиний
в Україні виробник електроізоляційного картону для силових трансформаторів, збільшила обсяги виробництва
на 81,4% у 2015 році порівняно з 2014-м
— до 394,6 мільйонів гривень.
Торік виробництво картону в товаристві
(у натуральному вираженні) зросло на
63,6%, до 5 137 тонн, у той час як виробництво паперу зменшилося на 33,3 %, до 4 022
тонн.
Порівняно з підсумками результатів роботи інших галузевих підприємств, це доволі значні здобутки — за обсягами
реалізації продукції у грошовому вираженні
малинська фабрика потрапила до п’ятірки
лідерів асоціації.

Із засідання профкому
На засіданні Профспілкового комітету, що відбулося наприкінці місяця,
було затверджено план роботи його постійних комісій, погоджено низку положень та заслухано інформацію з останнього засідання Правління, якою поділився заступник голови правління Андрій Костюченко.
Зокрема, було оприлюднено звіт за 2015 рік про отриману паперовиками матеріальну допомогу, яка передбачена Положенням про надання матеріальної допомоги
працівникам, пов’язаної з їх життям та здоров'ям. Згідно з ним торік у п’ятдесяти
дев’яти випадках, які підпадають під дію цього документа, людям було виплачено грошову допомогу, загалом це 235 258 гривень. У 2014 році сума виплат становила 230
296 гривень, у 2013 — 297 657 гривень. У нинішньому році на ці потреби передбачено
350 тисяч гривень, як було і в минулому.
— Фінансова підтримка у критичних випадках, яку надає товариство, — дуже
відчутна, люди задоволені, що мають таку можливість, — говорить голова комісії
Лариса Примаченко, яка особисто контролює виплату матеріальної допомоги відповідно до вказаного положення.
З-поміж заходів, які Профспілковий комітет запланував проводити нинішнього
року, хочеться відзначити конференцію трудового колективу з приводу схвалення
Колективного договору на 2016-2018 роки та оприлюднення звіту про виконання зобов’язань за Колективним договором у 2015 році (березень-квітень). Значна увага
приділятиметься питанням охорони праці (це і медогляд, і забезпечення працівників
засобами індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям, належне утримання
санітарно-побутових приміщень і місць для прийому їжі) та виробничій дисципліні.
Також буде проведено низку спортивних заходів, перший з яких (змагання з настільного тенісу) відбудеться вже в березні.

Товариство розширюватиме лінійку
індустріальних продуктів
У Малині побував Балтазар Міллер — фахівець з Німеччини, який надає консалтингові послуги папероробним
підприємствам. В Україні він бував неодноразово, зокрема, кілька років тому приїжджав на папероробне підприємство у Цюрупинську.
— У світі зараз налічується 4 тисячі папероробних машин,
близько 160 із них — машини із сітками похилого типу. Дві такі є
на малинській паперовій фабриці — це ПРМ-16 і ПРМ-17. Вони

від початку були призначені для виробництва паперу з синтетичного волокна. Це дуже особливі машини з унікальними виробничими технологіями. На ПРМ іншого типу виготовити матеріали, які
випускають на них, буде дуже складно або й узагалі неможливо.
Компанія ВАЙДМАНН прагне завантажити виробничі потужності
цих машин найкращим чином і шукає нові перспективні продукти.
Саме тому я тут, — сказав він.
Пан Міллер виділив кілька таких продуктів, один із них —
папір-основа для overlay — матеріал, що застосовується для виготовлення елітних видів ламінату та меблів із МДФ-плит. Оverlay
— це своєрідний продукт, який використовується як верхній шар,
що покриває МДФ-плити. У процесі його виробництва папір-основа (саме її прагне виготовляти наше підприємство) просочується
спеціальним розчином, до складу якого входять часточки міцного
мінералу — корунду, завдяки чому поверхня меблів стає дуже
стійкою до стирання.
За участю фахівця було проведено серію дослідних виробок основи для overlay, результати яких доволі обнадійливі.
— Ми розпочали з цього матеріалу, тому що це порівняно простий продукт, який користується попитом. Зараз перед колективом
підприємства стоїть завдання швидко доопрацювати та освоїти
технологію виготовлення нових паперів на високопродуктивній
швидкості машини. Паралельно проводитимуться заходи з їх просування на ринку.
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У Малині планують створити
краєзнавчий музей під відкритим небом
Напередодні Дня Соборності в актовій залі школи
мистецтв відбулася зустріч малинської громади з науковим співробітником Інституту археології НАН України
Андрієм Петраускаусом та виставка місцевих археологічних знахідок. Взяти учать у заході запросили й представників нашого товариства.
У презентації столичного науковця йшлося про археологічні
дослідження, які у різний час проводилися на території міста.
На сьогодні, за його словами, визначено сім місць розташування археологічних пам’яток. Найвідоміше з них — городище
відкритого типу давньоруського часу, багата на цікаві знахідки
сучасна вулиця Молодіжна, перспективними у плані майбутніх
розкопок можуть стати курганні могильники у міському парку
та по вулиці Городищанський.
Говорили і про створення на місці давнього поселення краєзнавчого музею під відкритим небом, де, спираючись на віднайдені артефакти, можна було б відтворити житла наших
пращурів та предмети побуту і знарядь праці. Такий музей, на
думку істориків і керівництва міста, зможе привабити до Малина туристів. І, схоже, що не колись, у віддаленій перспективі, сено питання про затвердження штатної чисельності Міського
а значно швидше, бо вже на найближчу сесію міськради вине- краєзнавчого музею.

І працювати, і відпочивати треба з душею

Рівно 35 років тому, у січні 1981 року, свій трудовий шлях
на малинській паперовій фабриці розпочала Людмила
Сокол, нині контролер ЦПВ відділу технічного контролю,
яка слідом за старшою сестрою Тамарою приїхала до Малина із невеличкого білоруського села, що під Брестом.
— Сестра вчилася у Калінінградському технікумі деревообробної промисловості, а в Малин поїхала на практику. Тут вона зустріла
свого майбутнього чоловіка Олександра Сокола (донедавна він працював змінним майстром у цеху №5), влаштувалася на роботу. А
згодом і мене покликала за собою.
Людмила і в особистому, і в професійному житті пішла шляхом
старшої сестри: вийшла заміж за Сокола, щоправда — Віктора,
який доводився рідним братом чоловікові Тамари і теж трудився
на фабриці (починав у транспортному цеху і доріс до начальника
зміни третього цеху); влаштувалася працювати на паперову фабрику, а згодом і технікум заочно закінчила, проте не калінінградський, а ленінградський.
Спочатку Людмила Григорівна трудилася у цеху №5, була різальницею синтетичного волокна. Робота випала не з легких: за

зміну треба було перерізати більше ста 70-кілограмових мішків
синтетичних джгутів, які до того ж мали дуже високу пилимість,
таку, що працювати доводилося в респіраторах. Через п’ять років
жінку перевели до ВТК, де вона трудиться дотепер. На перших
порах контролювала якість готової продукції, потім, протягом десяти років, працювала у рольному відділі — перевіряла параметри маси перед подачею на машину, а зараз знову відповідає
за якість готової продукції. За зміну, каже Людмила Григорівна,
доводиться перевірити на відповідність нормативним вимогам
8-9 виробок паперу. Беруться до уваги такі показники, як маса
1 метра квадратного, товщина, щільність, електропровідність і багато інших параметрів.
Робоче місце Людмили Сокол знаходиться у центральній лабораторії товариства — дуже світлому і красивому приміщенні.
Разом із колегами вона дбає, аби тут було чисто і затишно — і вазони тут лиш у білих горщиках, і вікна сяють, і на підлозі ані смітинки. До чистоти та охайності привчила жінка і своїх синів —
старшого, Максима, та молодшого, Артема. Вони змалку допомагали батькам у всьому — якщо треба, і борщ зварять, і в хаті приберуть, і на городі допоможуть:
— Хлопці мої роботящі і безвідмовні, — тішиться ювілярка. —
Якось улітку зібралися з дівчатами-колегами на пікнік, позаяк чоловіків у колективі не маємо, стали думати, хто б нам допоміг. Спитала Артема — він одразу зголосився, і шашликів насмажив, і
риби, і фото на згадку зробив.
Обоє синів мають вищу освіту, Максим працює на ДП “ВМІК”, а
Артем зараз у Польщі. Є в Людмили Григорівни вже і внучат двоє
від старшого сина, які навідують бабусю на вихідних. А вона із задоволенням частує їх пирогами та фірмовим «Наполеоном».
Серед інших захоплень нашої ювілярки — танці (приміром,
кілька років тому Людмила Григорівна стала однією із фіналісток
вечора відпочинку для паперовиків «Дозвольте собі бути щасливими») та квітникарство. Із весни до осені дачне обійстя жінки потопає у квітковому різнобарв’ї, і вона щедро обдаровує цією
красою рідних і колег, аби все довкола ставало прекрасним. Із
ювілеєм вас, Людмило Григорівно!
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Пенсіонери побували на концерті
заслужених артистів братів Яремчуків...
Другий рік поспіль замість традиційного новорічного вогника товариство пропонує своїм пенсіонерам відвідати
альтернативний захід — концерт. Цього разу воно придбало
квитки на концерт братів Дмитра та Назарія Яремчуків, і
всі охочі колишні працівники фабрики скористалися такою
можливістю. З-поміж них була і екс-голова профкому Валентина Драченко, яка поділилася своїми враженнями з
«Паперовиком».
— Я дуже вдячна рідному підприємству за такий чудовий подарунок, — сказала Валентина Михайлівна. — На концерті я побувала разом із сусідами. Ми, як і решта глядачів, із задоволенням
підспівували молодим артистам, які виконували пісні Назарія Яремчука старшого — пісні нашого покоління, а також свої власні. Кожному номеру передував чуттєвий монолог, який налаштовував
слухачів на потрібний лад. У залі панувала дуже тепла атмосфера,
тож півтори години проминули на єдиному диханні. Якщо підприємство ще раз подарує таку можливість, скористаюся нею із великим задоволенням!
Подякувати адміністрації та профкому товариства через газету
від імені колективу РМЦ вирішив і голова цехового комітету цього
підрозділу та член профкому Анатолій Шапаренко:
— Людям дуже сподобалися святкові заходи — і дитяче свято,
і вогник для працівників, а також смачні цукерки та вдало підібрані

продуктові набори, які ми отримали з нагоди Нового року. Тому хочу
сказати велике спасибі організаторам свят, керівництву товариства
та Профспілковому комітету. Ми цінуємо все, що ви для нас робите!
Не забуло і підприємство про родини мобілізованих колег — напередодні новоріччя паперовики із величезними фруктовими кошиками завітали до родини кожного з них.

А ювіляри слухали
«Сповідь» народної
артистки Оксани Білозір
Ювіляри останнього кварталу разом із рідними відвідали
концерт народної артистки України Оксани Білозір.
Співачка, яка на сцені вже 40 років, оголосила 2016-й рік ювілейним і розпочала його зі «Сповіді» у Національному палаці мистецтв
«Україна». Учасниками дійства стали композитор Олександр Злотник,
композитор і виконавець Олександр Тищенко, колектив «Ватра» та
Львівський симфонічний оркестр «INSO».

Будьмо знайомі!
У відділі адміністрування замовлень та планування ресурсів відбулися зміни — Тетяна
Яворська, донедавна — адміністратор замовлень, була переведена на посаду менеджера з
продажу, натомість у колективі з’явився новий фахівець — Олена Ігнатенко. Втім, знайомство Олени Леонідівни із підприємством розпочалося кілька років тому. Під час навчання у
Київському національному торговельно-економічному університеті вона проходила на фабриці практику і навіть писала дипломну роботу про імпорт целюлози для виробництва картону. У цьому їй сприяли директор Центру розвитку та досліджень Геннадій Якименко та
фахівці із закупок.
Після закінчення навчання, здобувши одразу два дипломи — товарознавця (організація
зовнішньої торгівлі) та економіста, Олена прийшла на роботу у фабричний відділ управління
персоналом, потім була товарознавцем у приватного підприємця. Затим, після короткої декретної відпустки, працювала в міськраді. І ось доля знову привела її на паперову.
— Робота цікава, близька до здобутих у виші спеціальностей, — поділилася враженнями
нова працівниця, — щодня доводиться вчитися чомусь новому. У цьому мені допомагають
директор Департаменту управління ланцюгом поставок Олександр Швидун та колега по відділу — Віталій Єнько.
Олена володіє англійською мовою, захоплюється подорожами та фотографією. Вільний
час, як правило, присвячує родині — чоловікові та п’ятирічному синочку Богдану.
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Свята минули, а гарний
настрій залишився
Свята — гарний привід, аби піти в гості. Ось і вайдманівці радо зустрічали усіх, хто прийшов їх привітати із новорічно-різдвяними святами.
Напередодні новоріччя колектив товариства поздоровляли
школярі ЗОШ №4. Святково вбрані і усміхнені, вони щедро ділилися своїм добрим настроєм із глядачами: співали, щедрували,
бажали усім нам миру і добра, удачі у бізнесі та злагоди в роди-

нах, а також подарували виготовлену власноруч вітальну листівку. За чудовий виступ заступники голови правління Юрій
Серебряков, Віктор Пономаренко та Андрій Костюченко вручили
їм подарунки.
Після Нового року в ролі гостинних господарів першими побували працівники ДП “ВМІК”. Аби достойно зустріти гостей, вони
навіть сцену заздалегідь підготували. Разом зі Снігуронькою та
Дідом Морозом до колективу підприємства завітали вихованці
ЦДЮТ, зокрема і театрального колективу «Барвінок», із виставою
«Різдвяне привітання». Діти виконували традиційні колядки, а
також патріотичні пісні, які розчулили дорослих мало не до сліз.
Звісно, талановиті артисти просто не могли лишитися без солодких подарунків!
Останніми були привітання від наймолодших гостей — вихованців ДНЗ «Ялинка». Разом зі своїми наставниками вони підготували повноцінну концертну програму і зі знанням справи
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читали вірші про удачу в бізнесі, успішне виробництво та фінанси. Родзинкою програми стала невгамовна мавпочка, яка і
банани дарувала, і до танцю звала — аби удача супроводжувала
усіх нас у Новому році.
І цього разу не обійшлося без подарунків, паперовики подарували діткам солодощі, а ті — напрочуд симпатичних сніговичків, яких зробили разом із вихователями.
Приємно, що серед юних гостей, які завітали до нас упродовж
свят, були дітки паперовиків, зокрема донька начальника електроцеху Сергія Петренка та син Василя Плотницького, що працює
в цеху №5.
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