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Відбулися річні загальні збори
Днями відбулися річні загальні збори товариства,
участь у яких взяли акціонери, що володіють 99,99% акцій
підприємства.
Вони затвердили річну фінансову звітність товариства, при розгляді якої, зокрема, було відзначено, що, незважаючи на складні
економічні умови, дохід 2017 року на 100 мільйонів гривень перевищив дохід 2016 року, однак через зростання витрат на виробниц-

тво показники прибутковості в порівнянні із 2016 роком знизились.
Збори також затвердили порядок розподілу прибутку, звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, погодили внесення змін
до Статуту товариства та Положення про загальні збори тощо.
Також цього дня відбулося засідання Наглядової ради, на
якому, з-поміж іншого, було обрано новий склад Правління, до
якого увійшли всі директори центрів та департаментів.

Вайдманівці – призери спартакіади
Спортсмени ПрАТ “Вайдманн-МПФ” і ДП “ВМІК” взяли
участь у VIII міських міжгалузевих змаганнях серед команд установ, організацій, підприємств м. Малина.
Цьогоріч вони знову демонстрували свою вправність у таких
видах спорту, як настільний теніс, шахи, волейбол, міні-футбол
і шашки, зрештою виборовши відповідно друге та третє командне місця. Спортсмени товариства стали призерами у всіх кате-

горіях: третє командне місце у змаганнях з пінг-понгу (Вікторія
Гордійчук, Анатолій Бернацький), друге — із шахів (Ірина Федьович, Микола Латашенко), перше — із шашок (Наталія
Лук’яненко, Микола Латашенко). Другими стали наші представники також у міні-футболі та волейболі. Команда ДП “ВМІК” має
у своєму здобутку друге місце з шашок, третє — з міні-футболу
та волейболу. Молодці, спортсмени!
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Найголовніше про страхування
З 1 березня набрав сили договір добровільного медичного
страхування та страхування від нещасних випадків, який наше
товариство уклало зі страховою компанією на користь працівників. Такий крок не лише сприятиме додатковому захисту
життя та здоров’я паперовиків, а й підготує їх до медобслуговування в рамках реформи, яку нині провадить уряд. Вайдманівці
вже отримали картки застрахованих осіб і дехто з них навіть
устиг скористатися перевагами розширеного соціального пакету,
та для більшості алгоритм дій ще не цілком зрозумілий. «Паперовик», спільно з менеджером з питань управління ризиками
Сергієм Дмитренком, спробував розібратися, як же правильно
діяти у тому чи іншому випадку.

для цього необхідно надати чек та написати відповідну заяву (бланк та
інструкції має менеджер з питань управління ризиками), але обов’язково попередньо необхідно погодити покупку з лікарем-куратором.
ВАжлиВо ЗНАТи, Або НАйПроСТІший ВАрІАНТ

У програмі страхування задіяний лікар-терапевт здоровпункту Тетяна Яцюк, аби потрапити до неї на прийом, телефонувати до страхової
компанії попередньо непотрібно. Під час консультації Тетяна Олександрівна може сама зв’язатися з лікарем-куратором, виписати рецепт на
бланку страхової компанії, за яким можна відразу звернутися в аптеку
та придбати ліки без погодження зі страховиком. Однак, коли ваш стан
вимагатиме консультації вузькопрофільного спеціаліста, після відвідин
нашого терапевта необхідно буде знову ж таки зв’язатися з лікаремКроК 1
куратором страхової компанії для організації подальшого обстеження
Загальне правило таке: при нездужанні (гострому захворюванні, в та лікування.
т. ч. загостренні хронічної хвороби (1 раз на рік), отруєнні, іншому неЯК буТи З лІКАрНЯНиМ?
відкладному стані, потребі отримати консультацію лікаря щодо медичних послуг тощо) чи нещасному випадку варто перш за все
Як і раніше, лікарняний може оформити терапевт здоровпункту або
зателефонувати лікарю-куратору за номером 0 800 21 88 04 та повідомити номер договору, своє ім’я і прізвище, програму страхування (ця сімейний лікар державного лікувального закладу. Приватні ж установи,
інформація є на персональній картці) і максимально чітко та конкретно з якими наразі співпрацюють страховики, такої можливості нині не передбачають.
описати симптоми.
Залежно від ситуації, лікар може спрямувати до вас швидку (в тому
З ЯКиМи лІКуВАльНиМи ЗАКлАДАМи СПІВПрАцює
числі з подальшим направленням до стаціонарного лікування) або заСТрАхоВА КоМПАНІЯ?
писати на прийом до лікувального закладу чи лікаря, з якими співпрацює страхова компанія.
Страхова компанія співпрацює з широкою мережею лікувальних та
аптечних закладів по всій Україні — у разі вашого перебування в інКроК 2
шому місті лікар-куратор спрямує до однієї з них.
У призначений час ви відвідуєте лікувальну установу для обстеження
А серед малинських установ це:
та визначення діагнозу (в тому числі і за допомогою додаткових діагнос«Мінімал Мед» (вул. Володимирська,26 в);
тичних процедур на кшталт УЗД та аналізів крові), отримуєте рецепт і/або
«Малікс Мед» (вул. Суворова, 83);
консультативний висновок, де обов’язково має бути зазначено ваше пріз«Пролісок» (вул. Гагаріна, 27);
вище та ініціали, з підписом лікаря і печаткою. Після чого потрібно рецепт
аптека «Нікон» (вул. Винниченка, 20);
сфотографувати і надіслати лікарю-куратору через mms або Viber (за ноаптека «Ольвія» (Неманихіна, 3, а також відділення в поліклініці);
мером 067-554-19-80), електронну пошту (О.Panasiuk@kniazha.ua або
районна центральна лікарня (вул. Г. Бондарик,17).
103@kniazha.com.ua) чи принаймні зателефонувати. За півгодини від
часу відправлення повідомлення замовлення на ваше ім’я буде розміДетальнішу інформацію можна почерпнути з пам’ятки для застращене у центральній аптеці мережі «Нікон» або «Ольвія», де можна буде
отримати медикаменти безкоштовно при пред’явлені персональної кар- хованих осіб, що розповсюджена підрозділами; тексту договору, ознайомитися з яким допоможуть керівники підрозділів та менеджер з
тки та посвідчення особи (в т.ч. перепустки).
У кризовій ситуації, коли ліки знадобилися негайно, є можливість питань управління ризиками, а також за телефоном гарячої лінії страпридбати їх за власні кошти, після чого отримати відшкодування — хової компанії 0 800 50 14 86 (цілодобово).

Підбили підсумки функціонування ІСМ
На одному з останніх засідань Правління відбувся аналіз функціонування Інтегрованої системи менеджменту в
2017 році. Така процедура відбувається щорік, крім того,
підприємство регулярно підтверджує відповідність міжнародним стандартам ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001
під час регулярних наглядових та ресертифікаційних аудитів.
Серед позитивних аспектів функціонування ІСМ минулого року
було відзначено підвищення оцінки задоволеності замовників,
зменшення непланових зупинок обладнання, покращення результатів вчасності виконання замовлень, зменшення кількості скарг
та скорочення терміну розгляду запитів на коригувальні дії, від-

сутність перевищень гранично допустимих скидів і викидів в атмосферу, зменшення витрат води на одиницю продукції.
З метою підвищення результативності роботи товариства було
вирішено внести зміни до низки стандартів, внутрішніх нормативно-розпорядчих документів та процедур, зокрема, впровадити
контроль обліку параметрів ПРМ-16 та картоноробної машини
через впровадження електронних журналів.
За результатами аналізу виконання цілей у сфері якості, навколишнього середовища, гігієни та безпеки праці були премійовані такі підрозділи товариства: цех №5 (ПРМ-15, ПРМ-16, крепувальні машини),
цех №6, відділ головного механіка (в т. ч. РМЦ), відділ головного енергетика (в т. ч. електроцех), цех КВПіА і відділ технологій та розвитку.
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Відбулася спільна нарада
За ініціативи директора центру розвитку та досліджень
юрія шипілова та підтримки директора Виробничого центру
Сергія Головатчика відбулася спільна нарада технологічного персоналу, керівників основних цехів та технологів
відділу технологій та розвитку, участь у якій також взяли
голова правління Ігор Волга та його заступник з питань фінансів та обліку Віктор Пономаренко.
Ця зустріч мала розставити основні акценти на поточних виробничих питаннях і донести пріоритетні напрямки щодо розробки
нових продуктів до працівників, оскільки всі повинні мати єдине бачення цілей компанії та розуміти важливість власного внеску в їх
досягнення.
У своїй презентації Юрій Шипілов розповів про головні завдання
товариства з розробки електроізоляційних продуктів (випуск власної
основи для крепованого паперу та продуктів з підвищеною термостійкістю), неелектричних паперів (завантаження ПРМ-16 та ПРМ-17
новими видами паперу, які користуються попитом) та нових продуктів із доданою вартістю, виготовлених на нашому підприємстві з
наших базових матеріалів. Серед незмінних поточних актуальних
питань — зниження собівартості продукції завдяки використанню

альтернативних сировини та витратних матеріалів; випуск високоякісної продукції, що неможливо без дотримання всіх складових технологічного процесу: належної якості вхідної сировини, достовірності приладів контролю, технологічних налаштувань обладнання, кваліфікації персоналу і насамперед злагодженої командної
роботи.

2017-й: кращі серед кращих
Днями відбулося перше в сучасній історії підприємства нагородження кращих, за підсумками року, бригад, змін,
цехів та працівників товариства в основних номінаціях — така собі
кульмінація у серії щомісячного відзначення
кращих бригад та змін.
Найуспішніших паперовиків 2017 року привітали голова правління Ігор Волга, його заступник
Андрій Костюченко, а також керівники та колеги переможців. Кращими бригадами цеху №5 стали:
ПрМ-15: Володимир Вольвах, Олександр Кожара, Олександр Бовсуновський, Руслан Харченко, Анатолій Гриб, Павло Корнієнко, Григорій
Дударенко, Людмила Гриб, Геннадій Белявський, Василь Харченко,
Валентина Карпюк, Олена Матяш, Руслан Кузьменко;

ПрМ-16: Віктор Дубровський, Василь Максименко, Василь Гордієнко, Андрій Харченко, Вікторія Пилипенко, Світлана Бовсуновська,
Галина Майорова, Володимир Бовсуновський, Володимир Сергієнко;
КМ1932: Андрій Мурга, Андрій Михайленко, Олена Гаєвська;
КМ2007: Сергій Замолінський, Андрій Мартюшенко.
Кращою зміною цеху №6 було визначено зміну Олександра Буряка, в якій працюють Володимир Свинцицький, Володимир Пастушенко, Віталій Ліснічук, Олександр Петров та Олексій Тетеря.
Кращими підрозділами 2017 року було визнано ремонтно-механічний цех, цех №6 та відділ технічного контролю.
Кращим керівником року став начальник цеху №5 Павло Копило, кращими працівниками своїх центрів та департаментів: Сергій
Петренко, Оксана Дідківська, Олена Іваницька, Ольга Лук’яненко, Василь Вовк та Олена Ігнатенко. Відзнаки «Успішний старт» були удостоєні Сергій Гарбарчук, Ірина Федьович, Дмитро Сидоренко та Артем
Штуль; «Кращий наставник» — Наталія Романчук, Микола Фальківський і Галина Вербицька. До «Золотого фонду» віднині вписані імена
Катерини Гладченко, Максима Гречаника і Ольги Лук’яненко, яка стала
переможницею одразу у двох номінаціях.
Всі переможці, окрім нових титулів, отримали іменні статуеткивідзнаки, подарунки із символікою підприємства та можливість взяти
участь у поїздці вихідного дня до Чернігова.
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ІТ-відділ очолив новий керівник
Віднедавна відділ інформаційних технологій та зв’язку очолив Валентин Тищенко. Валентин Сергійович — не нова людина на підприємстві і для багатьох добре знайома, адже
протягом чотирьох років він був інженером-програмістом у цьому ж відділі. останні два
роки працював інженером-програмістом та інженером відділу безпеки на Фабриці банкнотного паперу.
Повернення Валентина до товариства почалося із відрядження до головного офісу Вайдманн та особистого знайомства зі швейцарськими колегами, багатьох із яких він вже знав заочно:
— Я вважаю, дуже важливо бути особисто знайомим з людьми, з якими маєш щоденні контакти.
Тепер набагато простіше звертатися до них, правильно обираючи стиль спілкування, адже успішна командна співпраця починається із вдалої комунікації.
Сподіваємося, Валентину Сергійовичу вдасться і комунікації легко налагодити, і ІТ-користувачів підтримувати, дбаючи про коректну роботу всіх наших систем та впроваджуючи нові проекти. Вдалого
рестарту, колего!

За сумлінну і
тривалу працю
Відзначення працівників, які у першому кварталі
2018 року відсвяткували ювілейні дати роботи на
фабриці, відбулося цього місяця. Всі вони отримали
премії, ювілейні плакетки, грамоти, квіти, вітання від
голови правління Ігоря Волги та його заступника Андрія Костюченка, а також особливий подарунок — поїздку до столиці на концерт Ірини білик. Плідно
попрацювали — заслужили гарний відпочинок!

Допомогли сільській школі
Днями наше товариство відгукнулося на прохання районного відділу освіти і підсилило матеріально-технічну базу Іванівської Зош
— придбало комп’ютерну техніку (ноутбуки, багатофункціональний
прилад для сканування, копіювання і друку та інші пристрої) на суму
близько 30 тисяч гривень.
Вайдманівці не лише оплатили рахунки, а й передали техніку, так би мовити,
із рук у руки — протестували та підключили обладнання безпосередньо в
школі, а також поспілкувалися з педагогами та учнями, які були щиро вдячні
не лише подарункам, а й увазі.
Іванівська ЗОШ — не велелюдна: всього 40 учнів як із самої Іванівки, так
і з сусідніх Нянівки і Жобоча, та одинадцять вчителів. Відтак — індивідуальний
підхід, по три-чотири вихованці в класі і по-домашньому тепла атмосфера
попри відсутність таких звичних нам вигод, як централізоване водопостачання
та опалення. Школа була заснована ще в 19 ст., одне із трьох її нинішніх приміщень збереглося від тих часів. Інші теж не нові. Та попри
це, навчальний заклад практично єдине на селі місце, де дітлахи мають можливість не лише знання здобувати, а й таланти розвивати
— найкращою окрасою стареньких стін стали їхні малюнки та поробки, ідеї яких педагоги черпають у всесвітній мережі. Сподіваємося,
із новенькими ноутбуками відтепер це буде робити швидше і зручніше.
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