
Окрім змін у Наглядо-
вій раді, минулого тижня
відбулися й інші знакові
події. Зокрема, голова пра-
вління товариства Вячес-
лав Покотило склав свої
повноваження і увійшов до

складу На-
глядової ра-
ди. Така по-
дія не мог-
ла лишит-
ися поза ув-
агою «ПаПе-
рОВика» ,
тому ми за-
просили Вя-
чеслава Гри-
горовича до
розмови.

— Вячеславе Григоро-
вичу, яку мету ви стави-
ли перед собою сім років
тому, чи вдалося здійс-
нити заплановане?

— Я би вернувся не на сім,
а на трохи більше років

назад. Сім років тому я став
головою правління підпри-
ємства, але з компанією
“ВАЙДМАНН” співпрацюю
з 1998 року, тобто вже майже
13 років. На початку 1998
року я вирішив, що маю
спробувати свої сили в біз-
несі, і компанія “ВАЙД-
МАНН”, з представником
якої я познайомився досить
випадково, виявлялася май-
же ідеальним рішенням —
іноземна, не дуже велика, не
бюрократична, промислова,
ну «не хай тек», як при пер-
шій зустрічі сказала мені
Франциcка Тчуді, зате заці-
кавлена в розвитку бізнесу в
Україні і готова інвестувати

кошти в такий розвиток. Це
видавалося корисним. І для
мене особисто, і для України:
з’явилася можливість залу-
чити реального інвестора,
який зі своїми знаннями й
коштами приходить на наш
ринок. Тому працювати з
усіх точок зору було досить
привабливо. Це й спонукало
мене приєднатися до про-
екту, про що я анітрохи не
жалкую. “ВАЙДМАНН”
приніс в Україну не лише
кошти але й, що значно
більш важливо, нові знання
та технології, і я радий, що
був причетний до цього. 

(Див. продовження на
стор. 2, 5.)

Минулої п’ятниці відбу-
лися річні загальні збори
акціонерів ПАТ “МАЛИН-
СЬКА ПАПЕРОВА ФАБ-
РИКА-ВАЙДМАНН”, на
яких було затверджено
звіти Наглядової ради,
Правління, Ревізійної ко-
місії, річну фінансову звіт-
ність товариства та по-
рядок розподілу прибутку
за 2011 рік. Окрім того,
було припинено повнова-
ження членів Наглядової
ради та обрано новий її
склад. Відтепер, за рішен-
ням акціонерів, цей орган
складатиметься із трьох
осіб. Двох фізичних, Вячес-
лава Покотила і Марселя
Суттера, і однієї юридичної
— WICOR HOLDING AG. 

На знімку: В. Понома-
ренко, В. Чеканов, В. Проко-
пенко, Г. Якименко, Ю. Бру-
ннер, М. Суттер, В. Екснер,
В. Покотило, Ю. Серебряков, І. Бояршин, Л. Примаченко, І. Тригуб, А. Костюченко.
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ПАПЕРОВИК
Відбулися збори акціонерів. І зміни...

Вячеслав Покотило: «Потрібно плекати
бачення «кращого», до
якого доцільно рухатися...»
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Вячеслав Покотило: «Потрібно        
   (Продовження. Поча-

ток на стор. 1.)
Так склалося, що в перші

майже 6 років я був здебіль-
шого зайнятий корпоратив-
ними проектами: придбан-
ням акцій, представницт-
вом акціонерів, у тому числі
як голова наглядової ради,
часто бував в Малині, але
мало був залучений до опе-
раційної діяльності підпри-
ємства. Інакше кажучи, це
був в якихось моментах до-
статньо щільний спосіб уп-
равління ззовні, який зді-
йснювався від імені акціоне-
рів товариства. 

Зміна цієї моделі поча-
лася в 2003 році, коли в Ма-
лині почав працювати Ма-
ря’н Словак, і остаточно за-
вершилася з моїм обранням
головою правління товарис-
тва в 2005 році.

Крім інших питань, мене
особисто цікавило тоді таке
завдання, як забезпечення
стабільного і прибуткового
подальшого розвитку підп-
риємства після завантаже-
ння всіх виробничих потуж-
ностей. Поясню. У той час
підприємство швидко розви-
валося, і це був об’єктивний
процес: зростала економіка,
прийшли деякі важливі ін-
вестиції, іноземці принесли
своє розуміння бізнесу, фаб-
рика почала активно роз-
вертатися до ринку, — і всі
ці фактори дозволяли під-
приємству достатньо швид-
ко нарощувати об’єми ви-
робництва. Екстенсивне
зростання давало можли-
вість покрити дуже багато
недоліків, та розрахунки по-
казували, що припинення
зростання, яке не могло про-
довжуватися весь час, несе
ризик суттєвих негативних
наслідків для товариства. 

Ми стукнулися об цю
стелю десь у 2007 році, але
в кінці 2008 року чистота
«експерименту» була пору-
шена кризою. І знову на пе-
редній план вийшли такі
питання, як заповнення 
виробничих потужностей.
Очевидно, що в останні 2 –3
роки я відчував власну від-
повідальність повернути
підприємство у стан, коли
можна припинити говорити
про подолання кризи і по-
чати ставити нові амбітні
цілі.

Якщо говорити про досяг-
нення мети як управлін-
ського завдання — то мені
це вдалося, уперше — 2008-
го, вдруге — 2011-го. Якщо
ж розглядати мету в іншій
площині — як створення
ефективного, сучасного під-
приємства, яке постійно роз-
вивається, то вона стає без-
перервною. Її не можна ос-
таточно «досягти». Мені зда-
ється, що, разом з колегами
— керівниками підприєм-
ства і взагалі з колективом
фабрики, ми набули певних
знань в останні роки —
енергії чи-то імпульсу, який
дозволяє нам впевненіше
рухатися вперед. Дозволяє
навіть у складних ситуа-
ціях, як, наприклад, та, що
сталася у 2009 році. Ми про-
йшли її досить достойно, без
паніки, без якихось специ-
фічних проблем на підпри-
ємстві. Мені здається, що і
сьогодні ми маємо достатньо
добру інерцію в хорошому
розумінні цього слова…

Я намагався діяти щиро,
виходячи зі свого розуміння
цілей і свого бачення того,
як їх втілювати в життя. За-
лишаю оцінку результатів
моєї роботи іншим — акціо-
нерам, керівникам і праців-
никам товариства.

— Ви говорили, що
плануєте реалізувати
себе в інших проектах.
Яких, якщо не секрет?

— Начебто не секрет. І я
про це казав. Але всі дума-
ють, що, оскільки місце на-
ступної роботи не назване,
то таємниця залишається,
мовляв, просто говорити не
хоче. Є декілька суттєвих
причин, чому я вважаю, що
маю перестати бути головою
правління. Змінилася зов-
нішня організація компанії
“ВАЙДМАНН”, змінився я
сам (принаймні, в мене бі-
льше нема цілі вчитися біз-
несу), змінилося підприєм-
ство і перед ним постали
нові технічні і стратегічні
завдання. Є стратегічні цілі,
реалізовувати які мені, бу-
дучи головою правління,
майже неможливо. Наприк-
лад, одна з них — оновити
менеджмент. Це складно
зробити, коли ти один з
представників цього менед-
жменту: ніби самому себе,
як барон Мюнхаузен, взяти

за коси і витягнути з болота. 
Ще один момент — це мій

власний вік. Постає пи-
тання вибору, коли ди-
вишся, що в тебе попереду,
чого досяг і чого ще хочеш
досягти. Чим далі ти жи-
веш, тим страшніше зміню-
вати щось у своєму житті.
По-перше, до багатьох речей
звикаєш, по-друге дійсно бо-
язно: замислюєшся, кому ти
там, у новому світі, будеш
потрібен. Мій нинішній вік
дозволяє говорити про на-
ступні активні 5, ну, 10
років (за сприятливих обста-
вин, звичайно). Але я також
розумію, чим більше я в цей
період часу заходжу, тим
менше залишається можли-
вості вийти з колії. І виника-
ють внутрішні протиріччя, а
для менеджера важливо:
якщо і бути залежним, то
від успіху, а не від руху. Уя-
вити собі Малинську папе-
рову фабрику як проект
свого життя мені чомусь
виявилося важко. Тому зро-
зумів, що не треба затягу-
вати. Спочатку прийшло
розуміння, що треба щось
змінити. А потім прийде ро-
зуміння того, куди, на що і
як міняти. 

І от тут вже байка: один із
основних принципових ви-
сновків, до яких я в житті
прийшов, полягає в тому,
що світів багато: якщо під
світом розуміти не Всесвіт
взагалі, а досить великий
простір: і фізичний, і соці-
альний, і інтелектуальний,
і емоціональний, в якому
людина живе. Людина жи-
ве, як правило, в якомусь
конкретному світі і може ду-
мати, що він єдиний, але на-
справді їх багато. І кожен з
цих світів багатий сам по
собі: на радість, народже-
ння, смерть, успіх, гноб-
лення. Той світ, в якому я
зараз живу — фактично вже
третій. Коли ти залишаєш
перший світ — є великий
страх. Боїшся, що ззовні на
тебе чекає ніщо. А насправді
там, поза цим знайомим
світом, є багато чого нового і
цікавого. Я двічі робив такі
переходи з одного світу в
інший. Тепер у мене немає
страху перед новим, не
боюся, що не зможу там
себе реалізувати або не зус-
тріну добрих людей. 

Я не можу чітко сказати,
чим я буду займатися на-
ступні 10 років, але з упев-
неністю можу стверджувати,
що точно не стану керувати
сусіднім підприємством за
більші гроші. Чи можуть
бути в моєму житті нові біз-
нес-проекти? Можуть. Але
наразі мене приваблюють
лише такі проекти, які мо-
жуть бути пов’язані з влас-
ними інвестиціями. 

Окрім того, у мене по
життю є ціла низка якихось
переконань, які створюють
мене як людину і особис-
тість, я намагаюся їх засто-
совувати, де це потрібно і де
не потрібно. Пропагувати,
чим би не займався.

Я досить критично оці-
нюю сучасний стан громад-
ського життя в Україні.
Жодним чином не хочу бути
залученим до політики, але
мені здається, що я мушу
бути більше серед людей,
які ставлять аналогічні пи-
тання, для того, щоб знахо-
дити відповіді в собі або,
можливо, об’єднуватися і
якимось чином ставити
складні питання перед сус-
пільством. Тому частина
цих інших проектів може
бути пов’язана з тим, щоби
мати ширше коло спілку-
вання. Зокрема, це може
бути викладання — як один
із способів спілкування. У
мене є достатньо великий
досвід викладацької роботи
у першому зі світів, в яких я
жив. Я не маю на увазі, що
повернуся викладати вищу
математику, але, можливо,
я зможу підготувати курс
менеджменту, який заціка-
вить одну з Київських біз-
нес-шкіл. Мені видається
важливим мати можливість
спілкуватися з тими, хто
хоче стати менеджерами,
щоб донести до них не лише
техніку та інструментарій
(як, коли і що робити, щоб
більше заробити), а донести
те, що для мене виявляється
важливим — розуміння то-
го, що бізнес — це людська
справа для людей, яка вико-
нується людьми, і ми ні-
коли не повинні забувати
про те, що прибуток — це
технічна характеристика,
яка до людського життя
має досить опосередковане
відношення. 



Підсумовуючи, можу ска-
зати, що не роблю секрету з
майбутньої діяльності, але
сказати явно: «Я буду там-то
таким-то чином працю-
вати», не можу. Я зараз зна-
ходжуся у своєрідному
пошуку. Чи можна було би
продовжувати цей пошук,
перебуваючи на посаді го-
лови правління товариства?
Ну, мабуть, можна було б…
Але тоді це входило б у про-
тиріччя з моїми уявлен-
нями про професіоналізм і
професійні обов’язки. Віль-
ного часу в мене майже
немає. Тому я мушу ство-
рити ситуацію, коли цей час
з’явиться. 

Принаймні, найближчий
рік я буду залишатися чле-
ном Наглядової ради това-
риства. Планую з’являтися
в Малині досить часто і
сприяти засадам, які забез-
печать позитивний розви-
ток підприємств компанії
“ВАЙДМАНН” у Малині. 

— Хоча моє знайом-
ство з паперовою фабри-
кою триває трохи біль-
ше року, я помітила, що
на фоні інших підпри-
ємств міста воно вигля-
дає, як біла ворона. Тут
діють інші стандарти
ведення бізнесу. Фабрика
— ніби маленька респуб-
ліка, зі своїми законами і
стандартами, які, втім,
не суперечать законам
державним. Не хочеться,
щоб це було втрачене.
Знаю, що при виборі но-
вого керівника ваш голос
буде мати велике зна-
чення. Чи не змінить
прихід нової людини полі-
тику компанії?

— Біла ворона, маленька
республіка… Зазвичай бути
білою вороною… неприємно
взагалі-то: всі на тебе пока-
зують пальцем, каркають …

Але якщо мається на
увазі, що ми виглядаємо
чистішими і це не заважає
нам літати краще за інших
ворон, то мене це тішить.
Безумовно, в цьому не лише
моя заслуга.

Можливо, мені вдавалося
смикати за якісь струни, які
спонукали людей щось ро-
бити. Пам’ятаєте Гудвіна з

дитячої історії про чарів-
ника зі Смарагдового міста,
який усіх стращав з-за
куліс? Не такий він був ве-
ликий і могутній, але Лев з
його допомогою відчув себе
хоробрим, Страшила — ро-
зумним, а Залізний Дрово-
руб — отримав любляче
серце. Те, що є на фабриці
— це те, що є в людях, які
тут працюють. 

Спільними зусиллями
ми добилися певного зву-
чання як оркестр, в якому
кожен грає свою партію. І
звичайно, хотілося б, щоб це
продовжувалося і без того
чи іншого керівника. Коли
люди звикають до хорошої
музики, вони одразу чують
дисонанс, коли щось зву-
чить неприємно, звертають
на це увагу. Кожна фаль-
шива нота ріже слух. 

Якщо мені вдалося хоч
трошечки привити смак до
правильного звучання і до
розрізнення дисонансу, я
радий, це корисне знання,
яке залишиться з людьми
надовго. 

Безумовно, новий керів-
ник матиме вплив на по-
літку підприємства, і цей
вплив дуже сильно залежа-
тиме від його особистості.
Сильна особистість зі своїм
баченням, яке відрізняється
від загальної культури,
може створити позитивні
або негативні конфлікти,
слабка — піти на поводу в
якихось речей. Нова лю-
дина позитив приносить
вже тим, що вона бачить все
по-новому. Щось посла-
биться, щось підсилиться. Я
не хочу думати, що новим
керівником стане непози-
тивна людина, відчуватиму
за це відповідальність, бо я
якоюсь мірою впливатиму
на вибір кандидата на цю
посаду. Доцільно заува-
жити, що акціонери това-
риства не планують щось
кардинально змінювати з
точки зору попередньої по-
літики. Врешті, якщо щось
піде не так, то можна буде
втрутитися. 

— Вячеславе Григоро-
вичу, тепер ви член На-
глядової ради. Це зна-
чить, що 4 рази на рік

ми гарантовано будемо
вас бачити. а чи будемо
ми відчувати вашу при-
сутність і підтримку
хоча би протягом пере-
хідного періоду?

— План такий. Перехід-
ний період матиме 3 етапи.
Перший починається 20
квітня і триватиме до кінця
травня. Можливо, до по-
чатку червня. Цей етап ха-
рактеризуватиметься тим,
що нового голови правління
ще не буде. Виконувати
обов’язки керівника стане
Серебряков Юрій Вікторо-
вич. А новий голова буде
хіба що у вигляді канди-
дата. На цьому етапі я бува-
тиму на фабриці практично
кожний день. Очевидно,
буде певний дискомфорт,
адже я перестану бути голо-
вою правління. Нам із
Юрієм Вікторовичем і вза-
галі із менеджерами по-
трібна буде мудрість і
витримка. Я думаю, ми з
цим впораємося. Акціонери
бажали, щоб у перехідний
період я продовжував збері-
гати активний вплив на
підприємстві, був своєрід-
ним делегатом Наглядової
ради. Цей перший період
має завершитися, коли буде
визначений новий канди-
дат на посаду голови прав-
ління. 

Тоді наступить другий
етап, коли новому керів-
нику треба буде увійти в
курс справ. Очевидно, фор-
мат моєї участі дуже сильно
залежатиме від того, що це
буде за керівник, від його
досвіду, його характеру.
Думаю, що на цьому етапі я
буватиму в Малині де-
кілька днів на тиждень. Як
довго він може тривати?
Гадаю, від місяця до трьох.

Потім настане третій
етап, фактично з вересня до
наступного квітня. Тоді моя
участь може обмежитися
кількома днями на місяць.
Як я сказав на тій першій
нараді, коли оголосив про
свій відхід, я буду присут-
нім досить довго — як той
Чеширський кіт з гострими
зубами, але радісною ус-
мішкою. Хтось буде бачити
усмішку, хтось — зуби … Я

ціную, те що було зроблене
мною і моїми колегами, не
хотів би просто кинути все
напризволяще, мовляв, ро-
біть, що хочете, мені бай-
дуже, я пішов гратися в
іншу пісочницю.

— Наостанок розмови
хотілося б почути від
вас напуття для колек-
тиву підприємства.

«Напуття» — гарне укра-
їнське слово, яке містить в
собі рух. Мабуть, головне,
що я міг би побажати колек-
тиву підприємства — це не
припиняти рухатися до кра-
щого. Водночас хочу нага-
дати, що сам по собі рух — є
лише фізичною вправою,
яка не має сенсу без кінце-
вої мети. Тобто потрібно
плекати бачення цього
«кращого», до якого до-
цільно рухатися. Далі все за
підручниками зі стратегіч-
ного менеджменту. Якщо
створено візію, визнача-
ється мета, ставляться цілі,
розвішуються дороговкази, і
слово «вперед» набуває кон-
структивного змісту. 

Два більш практичних
міркування. У наступні 5–
10 років для підприємства
будуть важливими, на мою
думку, такі цілі. По-перше,
навчання персоналу, в пе-
ршу чергу, керівників і спе-
ціалістів, які мають опану-
вати і запровадити нові
методи роботи, нові техно-
логії управління всіма про-
цесами. По-друге, необхідно
знайти рішення, які дозво-
лили б зберегти та розви-
нути існуючу інфраструк-
туру підприємства. 

Мені хочеться думати
також, що незабаром колек-
тив підприємства відіграва-
тиме більшу роль в грома-
дському житті міста. Ма-
линська паперова може
стати знову «містостворюю-
чим підприємством», але
вже не в матеріально-адмі-
ністративному, а в ідейно-
громадському сенсі. Ну, на-
приклад, місто буде відоме,
тим, що в ньому водяться
білі ворони, які виводять
білих пташенят. 

Розмову записала 
Оксана ГОРДІН.
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       плекати бачення «кращого», 
до якого доцільно рухатися...»
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Вода з Ірші — небез-
печна! — лейтмотив

листа, який, ще напри-
кінці січня, був надісла-

ний головному
державному санітарному

лікарю Малинського
району Євгену Мініну. 

У кореспонденції йшлося
про те, що під час аналізу
річкової води з контрольного
створу хіміко-бактеріологі-
чна лабораторія ПАТ “ВА-
ЙДМАНН-МПФ” неоднора-
зово виявляла перевищення
такого показника, як колі-ін-
декс, причому — у кілька де-
сятків разів! 

Таке перевищення бакте-
ріологічного показника свід-
чить про те, що в річку по-
трапляють фекальні води.

Спеціалісти вважають, що
нечистоти попадають в річку
з міського колектора госпо-
дарсько-побутових стоків. Ва-
рто пильніше придиви-
тися і до власників при-
ватних асенізаторних
машин. Поцікавитися,
куди вони зливають фе-
калії: в спеціально від-
ведені місця, у ливневу
каналізацію, а чи про-
сто в Іршу? 

Можливі й інші варі-
анти. Скажімо, у Кре-
менчуку торік мав місце
схожий інцидент. Тоді
винних шукали ще й
серед власників обійсть,
розташованих уздовж
річки — бо запідозрили,
що останні зливали
стоки із фекальної каналіза-
ції прямісінько в річку Сухий
Кагарлик. І таки знайшли. І
до відповідальності притяг-
нули…

Втім, від часу звернення
керівництва ПАТ “ВАЙД-
МАНН-МПФ” до райСЕС
минуло майже три місяці, а
віз і нині там. Служба на
листа не відповіла. Як і не
попередила малинчан про
небезпеку, хоча одним із
найважливіших її завдань є
забезпечення нашого з вами
санітарного та епідемічного
благополуччя. 

Чого чекають СЕСівці?
Доки грім з неба гряне? Коли
почне гинути риба в річці (як
сталося у вже згадуваному
Сухому Кагарлику)? Чи коли
епідемія холери спалахне —
як торік у Маріуполі?

Певно, у співробітників

цієї служби є більш нагальні
справи, як-то складання при-
писів і протоколів.

Про це не з чуток дізнався
голова правління товариства
Вячеслав Покотило, коли оз-
найомився із постановою про
накладання на нього штра-
фу в розмірі 204 гривні за по-
рушення санітарних норм .

Вячеславу Григоровичу
інкримінують два поруше-
ння. Перше з них полягає в
тому, що через осколкові по-
шкодження плитки на під-
лозі в гардеробних кімнатах
у цехах №3, №5 і механіч-
ному не можна «якісно про-
водити прибирання та дез-
інфекцію».

При цьому помічник лі-
каря-гігієніста Ірина Шпаків-
ська посилається на статтю 22
закону «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного
благополуччя населення».

Однак в законі, як бачимо,
не йдеться про те, що на-
дщерблена плитка заважає
якісно проводити дезінфек-
цію та має бути відремонто-
вана негайно.

Немає таких вимог і в
інших нормативно-правових
актах. Зрештою, під плиткою
— бетонна стяжка, а не
чорна діра. То з чого пані
Шпаківська взяла, що дез-
розчин на мікроби з плитки
подіє, а на їхніх братів-сусі-
дів зі стяжки — ні?

За словами завідувача ви-
мірювальної санітарної лабо-
раторії нашого підприємства
Тетяни Невмержицької, фаб-
рика систематично поліпшує
санітарний стан санітарно-
побутових кімнат, примі-
щень для прийому їжі, дбає
про покращення умов праці
трудового колективу. Протя-

гом останніх трьох років на
ці потреби було виділено
близько 1 мільйона гривень!
Зараз тривають роботи з об-
лаштування санвузла, душо-
вої та кімнати для прийому
їжі в котельному цеху. Це
вартувало підприємству бли-
зько 70 тис. гривень.

До того ж щороку влітку,
під час планової зупинки ви-
робництва, проводяться по-
точні ремонти. Щось підфа-
рбовують, підбілюють, ту ж
таки плитку ремонтують. На
все свій час. А ще — кошти,
які спочатку треба заробити.

Дезінфекція — це окрема
тема, про яку можна цілу
статтю написати. Та прина-
гідно зазначимо, що на під-
приємстві діє розпорядження
«Про забезпечення миючими
та дезінфікуючими засобами
підрозділів товариства», роз-
роблено низку спеціальних

інструкцій, а в цеху №3,
де виготовляються па-
пери для пакування хар-
чових продуктів, нала-
годжено систему додат-
кової жорсткої дезінфек-
ції.

— Послуговуємося ви-
нятково сертифікова-
ними засобами, таки-
ми, як «Жавель-клейд»,
«Жавілар-Плюс У», «Де-
зактін», «Хлормісент-еко-
ном», «Септодор». Для
дезінфекції рук праців-
ників, залучених до ви-
пуску паперів харчового
асортименту, застосову-

ється сертифікований дезроз-
чин «Стериліум», яким
користуються хірурги. Що-
року на придбання мийних
та дезінфекційних засобів
витрачається близько 30
тисяч гривень, — сказала Те-
тяна Іванівна. — Не впев-
нена, чи приділяють чистоті
і дезінфекції таку увагу ще
на котромусь малинському
підприємстві.

Інше адміністративне пра-
вопорушення, за яке райСЕС
карає голову правління, вба-
чають у тому, що «станом на
13.03.12 р. на підприємстві у
систему господарсько-пит-
ного водозабезпечення було
подано технічну воду з цеху
водопостачання і очищення
стоків підприємства, що свід-
чить про з’єднання мережі
господарсько-питного водо-
гону з мережею водогону, що

подає воду непитної якості».
Не з доброго ж дива коагу-

льовану воду подали до вби-
ралень та рукомийників. Та
про це в протоколі ані слова,
як і про те, що більше місяця
через аварію на водогоні
МКП «Паперовик» не пода-
вав нам питну воду. 

Нагадаємо, 5 лютого на
водогоні МКП «Паперовик»
сталася техногенна аварія,
яка була ліквідована лише
14 березня.

Керівництво фабрики не-
одноразово зверталося з про-
ханням посприяти у вирі-
шенні цієї проблеми (хоч не
про сприяння треба було про-
сити, а вимагати виконання
договірних зобов’язань) до в.
о. директора комунального
підприємства Василя Фо-
міна, до міського голови Сер-
гія Стельмаха, та безрезуль-
татно. Підприємство, на яко-
му працює майже 600 людей,
зволікати не могло. Погодні
умови теж тому не сприяли,
бо щохвилини ризикували
перемерзнути водогін та ка-
налізація. Тож бездіяльність
влади могла коштувати на-
дто дорого: уявіть, що б ста-
лося, якби від морозу полопа-
лися трубопроводи питної
води? Або про яку гігієну
можна було б говорити, якби
місяць не було води у санпо-
бутових приміщеннях? 

Зрештою, хтось мав взяти
на себе відповідальність і
оперативно шукати виходу зі
складної ситуації. Як і го-
диться, це зробив керівник
нашого підприємства. Воче-
видь, очільники міста і керів-
ники згаданих вище установ
до такого прояву ініціативи
непризвичаєні, їм ближче ін-
ший принцип: «инициатива у
нас наказуема», проголоше-
ний, подейкують, самим Йо-
сипом Сталіним. Виходить,
за моє ж жито мене ж і бито…

— Коагульована вода за
своїми фізико-хімічними по-
казниками відповідає якості
питної води, — сказав на-
чальник цеху водопоста-
чання і очищення стоків
Олександр Голотюк. — Вона
очищується за тою ж схемою,
що і в МКП «Паперовик», з
тією лише різницею, що 
не проходить знезараження
хлором. 

(Початок. Продовжен-
ня на стор. 4.)

Стаття 22. Вимоги до жилих та виробничих при-
міщень, територій, засобів виробництва і технологій 

Органи виконавчої влади, місцевого самовряду-
вання, під   приємства, установи, організації та громадяни
зобов'язані утримувати надані в користування чи на-
лежні їм на праві власності жилі, виробничі, побутові та
інші приміщення відповідно до вимог санітарних норм.

У процесі експлуатації виробничих, побутових та
інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування,
транспортних засобів, використання технологій їх влас-
ник зобов'язаний створити безпечні і здорові умови праці
та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних
норм, здійснювати заходи, спрямовані на запобігання
захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню на-
вколишнього середовища.

Органи виконавчої влади, міс цевого самовряду-
вання, підприємства, установи, організації та громадяни
зобов'язані утримувати надані в користування чи на-
лежні їм на праві власності земельні ділянки і території
відповідно до вимог санітарних норм. 

Вода в Ірші — небезпечна!
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(Продовження. Початок на стор. 3.)
Нагадаємо, ця технічна вода подавалася до санпобутових

приміщень (головним чином — до санвузлів) та використову-
валася під час прибирання. Для пиття весь цей час підприєм-
ство закуповувало воду в пляшках, загалом витра-
тивши на це кілька тисяч гривень.

Крапку в ситуації, що склалася, має поставити суд. Прикро,
що пошуки справедливості призвели до такого способу з’ясу-
вання стосунків. Як і те, що СЕС відверто ігнорує очевидні речі,
на яких неодноразово наголошували адміністрація ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ” та міська громада (фекалії в річці, генде-
лики, не обладнані каналізацією, у міських парках та на
пляжі)… Виходить, як у тій приказці: колода у власному оці не
муляє, а порошинка в чужому, вочевидь, пече.

Вікторія ЛІСОВА.

Пили мінеральну воду,
куштували сир, дегусту-

вали вино і ніжилися у
термальних купальнях

співробітники ПаТ
“ВаЙДМаНН-МПФ” напри-

кінці березня — під час
чергової поїздки вихідного
дня. Протягом вікенду па-
перовики проїхали шість

областей України: Жито-
мирську, рівненську, Львів-

ську, Закарпатську,
Чернівецьку та Хмель-

ницьку і побачили чимало
цікавих місцин.

Як і група, що подорожу-
вала теренами Карпатського
регіону торік, вони відвідали
бювет санаторію «Квітка по-
лонини», термальні купальні
в Береговому, будинок вина у
селі Яноші, курорт Буковель,
сувенірний ринок в Ярем-
чому та географічний центр
Європи поблизу Рахова.

Втім, цьогорічна програма
мала і свої родзинки, як-то
Селиська сироварня в селі
Нижнє Селище Хустського

району, музей «Писанка» й
Національний музей народ-
ного мистецтва Гуцульщини
та Покуття імені Й. Кобрин-
ського в Коломиї. 

Селиська сироварня ці-
кава тим, що тут, у звичай-
ному закарпатському селі,
виготовляють справжнісінь-
кий швейцарський сир. Про
якість продукту свідчить хоча
би той факт, що посольство
Швейцарії купує його для
своїх благодійних заходів —
аби не імпортувати з-за кор-
дону. Всю продукцію, запев-
нили працівники сироварні,
виготовляють із екологічно
чистих складників. Молоко
закупляють у місцевого насе-
лення — по 3 гривні за літр, а
воду використовують винят-
ково джерельну. Тому й ціни
на селиський сир на порядок
вищі, ніж на продукцію вели-
ких промислових підпри-
ємств. Аби остаточно переко-
нати наших туристів попов-
нити ряди шанувальників їх-
нього сиру, селиські сировари

влаштували дегустацію. Пев-
но, цей аргумент виявився ви-
рішальним, бо багато екскур-
сантів покидали сироварню зі
смачними гостинцями. 

Коломия зустріла фабри-
кантів привітно. Тут вони по-
бували в двох музеях. Експо-
зицію першого з них — Коло-
мийського музею народного
мистецтва Гуцульщини і По-
куття — було представлено
за хронологією розвитку і ста-
новлення регіону. Вабили зір
замислуваті гуцульські ви-
шиванки, прикраси, різь-
блені шкатулки та інші
вироби, інкрустовані бісером,
металом та рідкісними поро-
дами деревини. Нікого не за-
лишила байдужим колекція
старовинних меблів, яскраво
оздоблена піч, про опришків-
ську добу промовляла зброя
того періоду.

У музеї писанкарства очі
розбігалися від сили-силен-
ної барвистих, різнокольоро-
вих яєць різних форм і розмі-
рів. Їх там насправді багато

— близько 6 тисяч, навіть
сама будівля музею (до речі,
візитівка Коломиї) споруд-
жена у формі величезного
яйця. Експонати збирали по
всій Україні і навіть за кордо-
ном. Наші туристи «впізна-
ли» писанки з Житомирщи-
ни, із Радомишльського і По-
пільнянського районів. На ос-
танок музейні майстри посвя-
тили папірників у технологію
малювання писанок. Хтозна,
може, хтось з них створить
писанку, яка представлятиме
Малин у колекції музею…

Не менш цікавим для на-
ших туристів було і повсяк-
денне життя західняків, їхній
побут. 

— Гарний край, — гово-
рили туристи по завершенню
поїздки, — багатий, мальов-
ничий, і люди привітні. Хоті-
лося б приїхати сюди бодай
ще кілька разів. 

На знімках: подружжя
Цимбалюків у сироварні, гру-
па туристів біля музею «Пи-
санка».

Пізнавальна поїздка

Всередині квітня відбулася відкрита першість
ПАТ “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБ-
РИКА-ВАЙДМАНН” з насті-
льного тенісу, яку організу-
вав профспілковий комітет.

У змаганнях брали уч-
асть дев’ятеро учасників.
Переможцем турніру став інженер-
програміст ВІТіЗ Валентин Ти-
щенко, друге місце — у торішнього
чемпіона Анатолія Бернацького, який працює в
цеху №3, третю сходинку п’єдесталу переможців
посів Тарас Сотник, слюсар-ремонтник ремонтно-
механічного цеху.

Герць тенісистів

Подорожуємо Україною

Вода в Ірші — небезпечна!
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Наприкінці березня учні 5-го класу ЗОШ №6 відвідали
підприємство з екскурсією. Діти побували в цехах №5 та
№6. Там зустрілися з начальником п’ятого цеху Віктором
Мостовичем і з менеджером із зв’язків з громадськістю та
пресою Ларисою Волинець, які повідали їм історію фаб-
рики та посвятили в технологію паперового виробництва.

Віктор Володимирович побажав школярам добре вчи-
тися і опановувати англійську мову, щоб потім знайти
гарну роботу.

А за кілька днів екскурсію цехами мали десятиклас-
ники ЗНВК «Школа-ліцей №1 імені Ніни Сосніної». Їх-
німи гідами стали начальник цеху №6 Сергій Головатчик
та Лариса Волинець.

Нещодавно начальник відділу інформаційних техно-
логій та зв’язку Руслан Білоцький презентував систему
«GoToMeeting», призначену для проведення веб-конфе-
ренцій. 

За його словами, впровадження цієї системи дасть
можливість підприємству суттєво економити на міжна-
родних телефонних дзвінках. 

«GoToMeeting» має й низку інших переваг. До зустрічі
можуть приєднатися до 15 осіб, для цього їм достатньо на-
тиснути на посилання в листі-запрошенні. Під час кон-
ференції можна змінювати модератора, а також доручати
керування своєю мишкою і клавіатурою іншій особі.
Окрім того, організатор зустрічі може вимикати мікро-
фон: і собі, й іншим учасникам конференції тощо.

Супроводженням сервісу «GoToMeeting» займати-
меться інженер зв’язку Олександр Тичина.

Let’s GoToMeeting!

І знову в гості юні гості... 

На початку квітня група співробітників товариства, які
відсвяткували у минулому кварталі ювілейні дати своєї
роботи на підприємстві, разом із другими половинками
побувала у Національному академічному драматичному
театрі ім. Івана Франка. 

Там вони переглянули виставу «Шельменко-денщик»
за мотивами однойменної повісті Григорія Квітки-Ос-
нов’яненка. 

До речі, Шельменка грав заслужений артист України
Анатолій Гнатюк. 

— У цій ролі він був неперевершено органічним. За-
гравав із публікою. Змушував глядачів співпереживати,
відчувати себе причетними до дійства на сцені, — заува-
жили паперовики, у більшості своїй непризвичаєні до від-
відин подібних культурних заходів — позаяк гастролі
столичних (або хоча б яких-небудь!) театрів наше місто
увагою не балують. 

Малинчанам поталанило подвійно, адже вони були
присутні на ювілейній, 150-ій, постановці цієї вистави у
театрі ім. Івана Франка.

Дотепне дійство не
без моралі

Кількома словами

Без вогню і диму, проте
з вітром

Наприкінці березня відбулося навчально-тренувальне
заняття, на якому підрозділи МНС та добровільна по-
жежна дружина товариства  відпрацьовували ПЛАС для
цеху №6.

За легендою, розповів інженер з пожежної безпеки Ана-
толій Тимощук, у підвалі цеху стався вилив мастила та
його загорання. «Озброєні» і обмундировані з голови до ніг
вогнеборці кинули виклик уявній стихії і невдовзі пога-
сили пожежу. Втім, завдання ускладнював шквальний
вітер, який того дня роздмухав справжні пожежі одразу в
кількох селах.


