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60 років тому народився «Паперовик»
Шістдесят років тому, 1 березня 1957 року, світ побачив перший випуск газети
«Паперовик», що, за задумом редколегії, мала увійти до сім’ї кожного робітника
й інженерно-технічного працівника.
Наклад газети на той час був 1 тис. екземплярів, а виходила вона тричі на місяць. Першими
редакторами видання, у 1957-1965 роках, були Г. Мікульський та П. Сорока. Після 1965 року
газета не видавалася. Її відродження відбулося за бажанням колективу в період гласності,
1988 року, завдяки досвідченим журналістам і редакторам — Валерію Марченку та Євгену
Грищенку. Наприкінці 90-х випуск «Паперовика» знову припинився, і лише у березні 2011 черговий номер газети побачив світ. Звісно, «Паперовик» із 1950-х значно відрізняється від того,
який ви тримаєте в руках або споглядаєте на своєму моніторі сьогодні — змінюємося ми, світ
навколо, а відтак і його відображення.
Мало хто знає, однак до «Паперовика» фабрика мала ще одну газету під назвою «Самочерпка» (згодом перейменовану на «Стахановець»), яка виходила з 1932 до 1939 року. Отож
власне періодичне видання наше підприємство випускало ще 85 років тому.

Налаштовані на плідну співпрацю
Цього місяця у товаристві побували представники ТОВ
«Едем» (м. Дніпро) — одного з найбільших в Україні виробників шпалер: начальник комерційного відділу Наталія Шамахова, начальник виробництва Андрій Агарков,
керівник ВТК Світлана Шимотенко, технолог цеху пластізолей Володимир Шевченко. В ході візиту вони побували
на лінії з випуску нетканого матеріалу — паперу-основи
для шпалер «ФлізМал» та провели переговори за участю
голови правління товариства Андрія Панченка, директора
Виробничого центру Сергія Головатчика, директора Центру розвитку та досліджень Сергія Маклакова, директора
Департаменту якості Валентини Прокопенко, заступника
голови правління Івана Бояршина та менеджера з продажу Любові Болотцевої.
За словами Любові Василівни, близько десяти років наше товариство прагнуло розпочати співпрацю з цим підприємством,
намагаючись задовольнити доволі жорсткі вимоги щодо якості
паперу. І влітку минулого року нам це вдалося: чергова партія паперу «ФлізМал»-57 успішно пройшла тестування. А в жовтні
представники нашого товариства відвідали ТОВ «Едем» і уклали
договір про співпрацю. Відтоді розпочалися серійні поставки паперу «ФлізМал» у м. Дніпро.
Протягом минулого року партнери придбали кількадесят тонн
нашого продукту і зацікавлені в тому, аби закуповувати його і
цьогоріч у значно більших обсягах. Але для цього необхідно покращити якість нашого паперу шляхом зменшення його пилимості, підвищення термостабільності, а також технологічності
переробки. Саме ці питання стали головними акцентами нинішніх
перемовин.
Під час відвідин виробництва представники фірми-клієнта побачили процес виготовлення замовленого ними продукту і від-

значили, наскільки він складний. Також вони побували у лабораторії ВТК, де відбувалося тестування готового паперу. Побачене
приємно вразило гостей, адже вони також приділяють велику
увагу як вхідному контролю якості сировини, так і вихідному контролю якості готової продукції. Дбаючи про високу культуру виробництва на власному підприємстві, того ж вимагають і від
партнерів, адже врешті-решт це відзначиться на якості готової
продукції, а відтак і на задоволеності кінцевих споживачів із 30
країн світу.
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Товариство підтримало «Малинську
весну»
На початку березня у Малині відбувся ХІІ шаховий фестиваль «Малинська весна-2017», що дванадцять років поспіль проводиться на честь відомого шахіста Павла
Барановського. Організаторами заходу стали його сини —
Андрій Павловський та Сергій Барановський, керівники гуртків ЦДЮТ.
Наше підприємство, на прохання організаторів, надало допомогу
для проведення заходу, поповнивши його призовий фонд.
З різних куточків України, як-то Київ, Житомир, Коростишів, Ірпінь, Миколаїв, Вінниця, Черкаси, Бердичів, Хмельницький, Чуднів,
Новоград-Волинський, Бровари, Біла Церква, Донецьк, Почаїв,
Ніжин, а загалом сімнадцять міст, до Малина приїхало понад сто
учасників, аби позмагатися за звання найкращих та грошові призи.
З-поміж гостей було шість майстрів спорту, один гросмейстер, 15
кандидатів в майстри спорту тощо.
Переможцем бліц-турніру став Антон Ситніков (м. Донецьк), рапідтурніру — Роман Хаєцький (м. Миколаїв), дитячого турніру (група А) гості з Чуднова, другими стали малинчани, а третіми — житомиряни.
— Дмитро Осадчук (м.Малин), дитячого турніру (група Б) — Ілля Га- У сімейному заліку перемогу здобула команда Сергія Барановського
лазовський (м. Чуднів). У командному заліку першу сходинку посіли (м.Малин).

Із думкою про майбутнє
У переддень найжіночнішого свята весни
у фойє нашого офісу відкрилася виставка
робіт гуртка «Народна творчість» Малинського міського центру дитячої та юнацької
творчості «Жінки, що творять світ».
Роботи, виконані у давній техніці — витинанка,
яка була поширена ще кілька століть тому і в Україні, і на теренах багатьох європейський держав,
привертали загальну увагу. Чийсь погляд зупинявся
на зображенні літньої жінки-берегині, а хтось не міг
пройти повз загадкову леді Натхнення. Однак і ті, і
інші визнавали беззаперечно — юні митці навдивовижу талановиті і заслуговують на всебічну підтримку.
Таку ж думку має і керівництво товариства —
аби таланти росли і розвивалися, для цього мають
бути створені належні умови, і, зі свого боку, постійно допомагає ЦДЮТ. Одна з останніх ініціатив
— виділення коштів для облаштування внутрішнього санвузла у приміщенні центру, чому зраділи
і вихованці ЦДЮТ, і їхні батьки, котрі надіслали на
адресу підприємства листа-подяку.
«Дуже приємно, що в наш нелегкий час колектив
ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” підтримав ініціативу міського Центру дитячої та юнацької творчості по будівництву внутрішнього санвузла. Кошти, надані
Вами безкорисливо, доброзичливо та від щирого
серця, сприяли змінам на краще в Центрі дитячої
творчості, який так люблять наші діти. Дякуємо
Вам за збережене здоров’я, створення комфорту
та затишку для наших малят. Ми впевнені, що наші
сини і доньки будуть рости здоровими та щасливими, будуть гідною зміною дорослим і завдяки
Вашій допомозі».
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Здобули «золото»
міжгалузевої спартакіади
Наприкінці березня виконавчий комітет міськради організував VІІ міські міжгалузеві змагання серед команд
установ, організацій, підприємств м. Малина, до участі в
яких долучилося сім команд, з-поміж них і ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” та ДП “ВМІК”.
Спортсмени демонстрували свою вправність у п’яти видах
спорту: швидких шахах, шашках, настільному тенісі, волейболі
та міні-футболі. Цьогоріч до збірної товариства увійшли як постійні учасники спортивних заходів, з-поміж яких Вікторія Гордійчук, Анатолій Бернацький, Микола Парубець, Микола
Латашенко та ін., так і колеги, які працюють на підприємстві недавно — Віталій Ліснічук, Дмитро Милашевський, Ірина Федьович, Дмитро Олександрук та Дмитро Савченко.

Найкращі результати наші спортсмени показали у командній
першості з шашок (1 місце, учасники — Леонід Дідківський та
Наталія Лук’яненко), настільному тенісі (2 місце, учасники —
Анатолій Бернацький та Вікторія Гордійчук), міні-футболі (2
місце, паперовики поступилися першим команді сестринського
підприємства ДП “ВМІК”), почесне четверте місце вибороли у
змаганнях зі швидких шахів та волейболі.
Такі вагомі здобутки, зрештою, стали підставою, аби команду
товариства було визнано переможницею спартакіади. Срібним
призером змагань стала команда фабрики банкнотного паперу,
бронзовим — ДП “ВМІК”. Так тримати, спортсмени!

А кількома днями раніше відбулася першість товариства із волейболу, перемогу в якій здобула команда
Виробничого центру, обігравши команду управління.

Співпрацюємо з колегами
Нещодавно до Малина із Рапперсвіля знову приїхав
наш колега Ілля Андреєвіч, котрий близько 23 років
працював машиністом крепувальних машин у WET AG.
Із перенесенням виробництва креппаперу на наше підприємство виникла потреба у набутті досвіду працівниками, залученими до його виготовлення. Спершу
декотрі з них пройшли навчання у Швейцарії, а коли
машини встановили на нашому підприємстві, Ілля неодноразово приїздив сюди.
Цього разу він допомагав українцям у виготовленні такого
специфічного виду продукту, як алюмінізований креппапір, а
також інших видів паперу, технологічний процес виробництва
яких найбільш складний.
Крім того, працівники крепділянки змогли отримати відповіді на підготовлену заздалегідь низку питань, які стосувалися
виробництва окремих видів паперу та організації технологічних процесів.
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Щоб весна була в радість,
або Трохи про гіповітаміноз
З кожним днем весна все відчутніша
— і сонце світить яскравіше, і пташки
щебечуть веселіше, і повітря наповнене
свіжими нотками та передчуттям відновлення. Але чомусь ця майже ідеальна сугестія вас не зачіпає — настрій аж ніяк
не весняний, немає сил на елементарні
речі і всі думки лиш про одне — швидше
б вечір.
Знайома картина? Часто-густо причиною такого весняного знесилення є банальна нестача
вітамінів і мікроелементів, або ж гіповітаміноз.
Перші ознаки весняного гіповітамінозу з’являються ще взимку: слабкість, сонливість, дратівливість, швидка стомлюваність, часті застуди, погіршення стану шкіри та волосся, погана концентрація уваги, загальний занепад
сил. При нестачі вітаміну А порушується сутінковий зір, розвивається так звана «куряча сліпота». Шкіра стає сухою і лущиться (особливо
на п’ятах, колінах, ліктях), волосся стає ламким
і випадає. При дефіциті вітамінів групи В з’являються неврологічні порушення: по шкірі «повзають мурашки», відчуваються судоми
окремих м’язів, порушується сон, з’являється
дратівливість. Якщо організму бракує вітаміну
С, підвищується проникність дрібних судин і на
шкірі легко виникають «синці», турбують носові
кровотечі, кровоточать ясна, знижується імунітет, людина часто нездужає на ГРВІ. При нестачі

заліза розвивається недокрів’я, кальцію
— остеопороз.
І як би посилено ми не налягали на фрукти та овочі влітку і
восени, на жаль, запастися
вітамінами до весни неможливо. Їх слід споживати регулярно, бо ж вітаміни беруть
участь у всіх обмінних процесах
людини, а виводяться дуже
швидко: водорозчинні — протягом
кількох годин, а жиророзчинні (А, Е і D)
— трохи довше.
То як же побороти (а ще краще — попередити) весняне знесилення, спричинене гіповітамінозом? Головний і єдиний спосіб —
вживати збільшену кількість вітамінів, зокрема
віддаючи перевагу продуктам, багатим на них.
Чи знаєте ви, що:
— велика кількість вітаміну А міститься в
печінці, маслі тваринного походження, а також
овочах і фруктах, жовтих і червоних;
— кисломолочні продукти, злаки і горох багаті вітаміном В1;
— молоко та молочні продукти, м’ясо, субпродукти, гречана і вівсяна каша, а також бобові допоможуть заповнити дефіцит вітаміну
В2;
— риба, м’ясо курки і яловичина, квасоля,
горіхи, а також такі овочі, як картопля і солод-

кий перець впораються з нестачею вітаміну В6;
— дефіцит вітаміну В12
можна поповнити з жирної
риби, м’яса та субпродуктів;
— велика кількість вітаміну С є в чорній смородині, шипшині, обліписі,
цитрусових, зелені цибулі,
зеленому горошку і яблуках.
Ще одним овочем, багатим цим
вітаміном, є, як не дивно, картопля;
— провести профілактику авітамінозу і заповнити дефіцит вітаміну D допоможуть яйця,
печінка тріски, жирна риба і вершкове масло;
— підтримати ендокринну систему і повноцінно забезпечити організм нікотиновою кислотою можна за допомогою молочних
продуктів, риби, м’яса і дріжджів.
Якщо ж симптоми не зникають, варто порадитися з лікарем, завітавши до нашого
здоровпункту. Можливо, у вашому випадку
більш дієвим способом боротьби з авітамінозом стане призначення полівітамінних чи
мінеральних комплексів або інших препаратів. У будь-якому разі вибір фармацевтичного препарату, який підходить саме вам із
врахуванням усіх можливих побічних впливів, варто довірити спеціалісту. Бережіть
себе і ходіть здорові!

Привітали
колектив «Біджиз»
із 15-річчям
З нагоди 15-річного ювілею зразковий художній колектив ансамбль танцю «Біджиз» ЦДЮТ на чолі зі своїм
незмінним керівником Людмилою Тупольською організував святковий концерт, на який було запрошено представників влади, громадськості, підприємств, з-поміж
яких і ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” та ДП “ВМІК”. Захід
відбувся у приміщенні Районного будинку культури і зібрав повну залу поціновувачів танцю. Від імені товариства колектив вітала менеджер з адміністративної
діяльності Марина Саченко.
На знімку: «Офісна метушня» — танцює старша група.
«П А П Е Р О В И К » — газета ПАТ “МАлинськА ПАПеровА
фАбрикА–ВАйдмАнн”.
Засновник і видавець — ПАТ “МАлинськА ПАПеровА фАбрикА–
ВАйдмАнн”.
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