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ПАПЕРОВИК

26 квітня 
світ відзначив 

чвертьстолітні 
роковини Чорнобиль-

ської трагедії.
Традиційно, з наближен-

ням цієї дати, у ЗМІ різного
рівня розгортаються диску-
сії, які так чи інакше зачі-
пають інтереси людей, по-
страждалих внаслідок однієї
з наймасштабніших техно-
генних катастроф минулого
століття. Цього року олії у
вогонь «підлили» можно-
владці: Кабмін пропонує ви-
лучити з ряду законів норми
про конкретні обсяги пільг
та механізми їхнього на-
дання. Натомість, йдеться у
законопроекті, поданому до
Верховної Ради Кабміном,
пільги чорнобильців мають
залежати від рішень уряду,
який ніяк не може залатати
дірки у бюджеті. 

Зокрема, пропонується у
порядку і розмірах, визначе-
них Кабінетом Міністрів: 
•надання знижок на кварт-
плату та комунальні послу
ги (для чорнобильців 1-ї та 
2-ї категорій нині пільга
становить 50% від вартості
послуг);
•встановлення розміру сти-
пендії для студентів, по-
страждалих від ЧАЕС (зараз
100% від розміру основної
стипендії);
•визначення розміру виплат
на дітей, народжених від ба-
тьків-чорнобильців 1-ї та 2-ї

категорій (на сьогодні — 50%
від мінімальної зарплати);
•встановлення розмірів од-
норазових компенсацій для
ліквідаторів та додаткових
пенсій для пенсіонерів-чор-
нобильців тощо.

Наразі законопроект роз-
глядається профільним ко-
мітетом Верховної Ради. А
чорнобильці потрохи мітин-

гують: побоюються, що уря-
дові поправки до чорно-
бильського закону зведуть
їхні пільги нанівець. 

Навряд чи такі реформи
порадують й інших україн-
ців, постраждалих від на-
слідків аварії (за даними
МНС, таких 3,5 мільйони).
Особливо ж вони обурюють
тих, хто брав безпосередню
участь в ліквідації ката-
строфи, тих, хто втрачав здо-
ров’я і ризикував життям у
нерівній боротьбі з «мирним
атомом». Здається, чинов-
ники «забули», що за струн-
кими стовпчиками їхніх
цидулок ховаються реальні
долі живих людей.

У нашому місті, віддале-
ному від Чорнобиля на яки-
хось 80 кілометрів, напевно,
простіше вказати кількість
тих, хто «не постраждав». Ба-
гато малинчан брало уч-
асть у ліквідації наслідків
аварії. Серед них і троє пра-
цівників ПАТ “Малинська
паперова фабрика-ВАЙД

МАНН”: Анатолій Костюче-
нко (цех №5), Юрій Гіренко
(транспортний цех) та Ми-
кола Омельянович (цех №6).

На той час, коли вибухнув
реактор у Чорнобилі, Юрій
Гіренко був водієм автобуса

в АТП-11845. Одразу після
аварії він брав участь в ева-
куації мешканців Прип’яті:
возив їх від КПП «Дитятки»
до Києва.

— Люди не знали, що на-
справді відбувається, — гово-
рить Юрій Самійлович. —
Вони були, як біженці: пере-
лякані, майже без речей,
лише з необхідними доку-
ментами. Прип’ятчани споді-
валися, що їх вивозять не-
надовго, полишали квар-
тири, машини, майно. Ду-
мали, виїжджають на кілька
днів і от-от повернуться. Та
не судилося…

Наступні два роки Юрій
Самійлович возив до Чорно-
биля працівників Іванківсь-
кого ДБУ-39 та Малин-
ського асфальтного заводу,
які прокладали дорогу до-
вкола реактора. Цей об’їзний
шлях будували із «чистого»,
не забрудненого радіацією
асфальту.

— Станція була обгород-
жена металевою сіткою по

периметру. Це велика тери-
торія — зо два гектари, —
згадує ліквідатор. — О 6-й
ранку ми виїздили з Ма-
лина, назад поверталися по-
ночі. Постійно хотілося пи-
ти, пекло в роті, увесь час пе-

ресихало горло, було від-
чуття здавленості у скронях,
боліла голова. Мабуть, тому
повсюди була безкоштовна
бутильована вода, а ще нас
безплатно годували. На
жаль, багато кого з тих, хто
їздив зі мною до Чорнобиля,
вже немає серед живих.
Помер і начальник ДБУ-39
Михайло Михайленко.

Хоча про небезпеку «мир-
ного атома» на загал не пові-
домлялося, люди знали, що їх
чатує біля реактора. І одна-
ково їхали до Чорнобиля —
хто за наказом, а хто заро-
бити. Аби додатково стимулю-
вати ліквідаторів, у зоні на-
віть діяли магазини, в яких за
картками можна було при-
дбати дефіцитні імпортні то-
вари, причому, удвічі-втричі
дешевше, ніж в інших містах.

— Від побаченого у Чор-
нобилі в мене коси сторчма
ставали, — продовжує свою
розповідь Юрій Гіренко. —
Було таке враження, ніби
буревій пройшов цими міс-
цями. Безчинствували маро-
дери, тягли все, що можна
було збути. А потім прода-
вали речі, від яких дози-
метри аж дзвеніли…

— Всі співробітники ДБУ-
39 отримали другу категорію,
мені ж дали третю, бо коли її
присвоювали, в Іванкові саме
згорів архів. Треба було їхати
до міністерства, добиватися.
Не поїхав, — махнув рукою
ліквідатор. — У перші роки
після аварії ліквідатори
мали чимало пільг, додаткові
відпустки, пайки. Відтоді
пільги лише «обрізають» і
«мінімізують». 

Нині, через 25 років після
аварії, всі ми — і ліквідатори,
і чорнобильці — сповна від-
чули на собі дію мирного
атома. Він забирав здоров’я,
домівки, життя… Він назав-
жди оселився у наших серцях
— щоб пам’ятали і остеріга-
лись. Пам’ятали і жили. З
Чорнобилем у серці...

Оксана ГОРДІН.

Із Чорнобилем у серці
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Напередодні 
Міжнародного дня 

охорони праці у товари-
стві закінчилися 

розширені навчання
персоналу, які розпоча-

лися ще в лютому.
Відповідно до наказу го-

лови правліня «Про навча-
ння і перевірку знань з пи-
тань охорони праці» двадця-
теро співробітників ПАТ, які
керують департаментами,
центрами, очолюють підроз-
діли, вивчали закондодавст-
во та правила безпечної
праці. Такі навчання посадо-
вих осіб, діяльність яких по-
в’язана з організацією без-

печного ведення робіт, йде-
ться у законі «Про охорону
праці», мають проводитися
раз на три роки. Разом із
працівниками фабрики вчи-
лися і співробітники сусідніх
підприємств: ДП «ВМІК», ПрАТ
«Детлівер Раббер Україна», та
ТОВ «Маспап». 

У програмі курсу було сту-
діювання загальних норма-
тивних актів галузі, вив-
чення Правил будівництва і
безпечної експлуатації ван-
тажопідіймальних кранів,
посудин, що працюють під
тиском, ліфтів, котлів, трубо-
проводів пари та гарячої
води, безпечної експлуатації

електроустановок спожива-
чів та Правил безпеки газо-
постачання України. З кож-
ного виду правил слухачі
складали іспит.

— Навчання проводили
викладачі Житомирського
учбового комбінату ОДА, —
говорить начальник відділу
охорони праці Галина Фаль-
ківська. — Це високо-
кваліфіковані спеціалісти з
великим практичним досві-
дом і ґрунтовними теорети-
чними знаннями: Михайло
Михайлович Гавриловський,
Віктор Миколайович Тала-
лаєв, Сергій Леонідович Лат-
кін та Олег Олександрович
Мельников. Слухачі були
задоволені їхнім професіона-
лізмом і доступністю вик-
ладу. На іспити приїздили
директор учбового комбінату
Олександр Віталійович Бід-
енко та заступник началь-
ника Держгірпромнагляду в
Житомирській області Олек-
сій Володимирович Карп-
люк. Вони відзначили висо-
кий рівень технічної гра-
мотності наших спеціалістів.

За словами Галини Ма-

р’янівни, цьогорічні навча-
ння, на відміну попередніх,
були більш глобальними,
адже у лютому фахівцями
відділу охрони праці та ке-
рівниками підрозділів було
організовано ще й 30-го-
динні лекторії для праців-
ників цих підрозділів. Голо-
вним завданням такої ро-
боти стала профілактика
виробничого травматизму.
Окрім того, на підприємстві
діють постійні комісії з охо-
рони праці, тож незабаром
іспити на знання вимог охо-
рони праці, безпечного ке-
рування роботами підвище-
ної небезпеки складатимуть
й інші керівники, майстри,
інженерно-технічні праців-
ники та конструктори.

— Напередодні Міжна-
родного дня охорони праці
від імені працівників на-
шого відділу я вітаю всіх
співробітників товариства із
цим святом, — сказала Га-
лина Мар’янівна. — Бажаю
вам міцного здоров’я, благо-
получчя і жодних травм!

Вікторія лІСОВА.

Відбулися навчання

28 квітня — Міжнароний день охорони праці

Шановні читачі! З метою зро-

бити «Паперовик» більш ці-

кавим пропоную створити в газеті

нову рубрику — «Сторінка класики».

Сьогодні до вашої уваги пропоную ши-

рокознаний твір видатного росій-

ського байкаря Івана Крилова в

маловідомому українському пере-

кладі Анатолія Присяжнюка. 

Публікація присвячується На-

родному депутату України

Миколі Миколайовичу Рудченку, як-

ий, не шкодуючи свого часу та душі,

наполегливо закликає Генерального

прокурора України виступити на за-

хист інтересів працівників нашого

підприємства. Правління товариства

готове всіляко сприяти пану депутату

в цій шляхетній справі, але неабияк

стурбоване тим, що, незважаючи на

активну допомогу представників про-

куратури та державних інспекторів з

праці, Микола Миколайович не може

знайти хоча б одного з тих скривдже-

них, які в невідомий час у невідомому

місці, але водночас масово і неоднора-

зово, зверталися до нього зі скаргами.  

По вулицях Слона водили,
Як видно, напоказ —
Відомо, що Слони за дивовижу в
нас, —
Тож за Слоном юрби роззяв 
ходили.
Де не взялась, назустріч Моська
їм.
Побачила Слона, та й нум його
лякати,
На нього рватися й брехати;
Гець! так і лізе в бійку з ним.
«Сусідко, годі вже ганьбитись, —
Говорить Шавка їй, — тобі з Сло-
ном возитись?
Дивись, ти вже хрипиш, а він і
вухом не веде,
Іде
І брехоту твого ніяк не помічає».
«Ет!, — Моська їй відповідає, —

Мені оце-то й духу піддає,
Що я без бійки й ляку, —
Попасти можу у великі забіяки.
Нехай говорять же собаки:
«Ач! Моська, сильна ж бо вона,
Раз гавка на Слона!»

Нагадую читачам, що, зва-

жаючи на час написання

байки (1808 рік), Іван Андрійович

Крилов не міг натякати на жодного

з наших сучасників.

Вячеслав ПОкОтилО.

Сторінка класики

СЛОН І МОСЬКА

І. А. Крилов 

Переклад з російської 

А. А. Присяжнюка 
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У редакції пролунав

телефонний дзвінок:

— Алло! Вам цікаво

дізнатися про історію

фабрики? — промовив

голос зі слухавки. — Тоді

приходьте, мені є 

що згадати…

А за кілька днів відбулася

зустріч із телефонним спів-

розмовником. У двокімнат-

ній «хрущівці» однієї з

фабричних двоповерхівок на

гостей із газети чекав 87-літ-

ній Михайло Львович Степа-

нов. Він пройшов нелегкий

життєвий шлях, а на фаб-

риці пропрацював більше чо-

тирьох десятиліть — тож

чоловікові дійсно є про що

розказати.

Михайло Львович родом із

Росії, його дитинство і юність

промайнули у невеликому

містечку Сясьстрой під Ле-

нінградом. Туди, у 30-х

роках, на будівництво целю-

лозно-паперового комбінату

переїхали із Казані його

батьки. Отримавши шкіль-

ний атестат, юнак вирішив

торувати батькову стежку —

вступив до ремісничого учи-

лища, в якому готували мон-

тажників обладнання для

паперової промисловості.

Відучився — аж почалася

війна. Тож довелося освою-

вати іншу науку — військову.

Закінчивши в евакуації, у

Солікамську, артучилище,

Михайло потрапив на фронт.

Разом із колишніми одно-

кашниками він брав участь в

обороні Москви, відвойовував

у фашистів Білорусь, По-

льщу, двічі був поранений.

Після війни служив у контр-

розвідці Північної групи

військ у Кракові, охороняв

Краківський музей живо-

пису. Був нагороджений ор-

деном «Червоної зірки»,

орденом «Великої Вітчизня-

ної війни I ступеня», меда-

лями «За відвагу», «За бойові

заслуги» та ін.

— На малинській паперо-

вій я з 1954 року,— говорить

Михайло Львович. — При-

їхав сюди з Ленінграда як

бригадир-монтажник від

Першого ленінградського

монтажного управління «Со-

юзпромбуммонтаж». Та не

один — із сім’єю: дружиною і

двома доньками, чотирьох і

шести років, — згадує вете-

ран. — На вокзалі нас зус-

трів комендант гуртожитку і

повів до начальника управ-

ління капітального будів-

ництва Миколи Недашків-

ського. Управління тоді зна-

ходилося в приміщенні

школи для робітничої мо-

лоді. Микола Гаврилович

завів мене до свого кабінету і

сказав: «Ось один диван —

для дітей, другий — для

тебе». А наступного дня ми з

ним пішли до директора і

розповіли про проблему із

житлом. Неманихін викли-

кав до себе начальника жит-

лового фонду і сказав: «Щоб

назавтра знайшов для Сте-

панова квартиру!», а той зни-

зує плечима: «Де ж її взяти

— квартиру?».

Тоді Володимир Микола-

йович строго глянув на нього

і мовив: «Свою віддай!».

Звісно, начальник той об-

разився, але наступного 

дня квартира знайшлася —

трикімнатна.

Однак у 1956 році «Союз-

промбуммонтаж» відрядив

мене на інший об’єкт. Та за

три роки моя сім’я знову, 

і тепер уже назавжди, повер-

нулася до Малина. І уявіть,

— посміхається чоловік, —

нас поселили у цю ж 

саму квартиру. 

— А потім управління і

трест побудували нові п’яти-

поверхівки, наші монтаж-

ники отримали там квар-

тири. Я стояв у черзі на три-

кімнатну, але на той час ми

з дружиною лишились уд-

вох (доньки вчилися у Ленін-

граді), тож не могли претен-

дувати на таку площу. Тому

отримали цю, з двох кімнат. 

Коли у 1954 році бригада

ленінградських монтажників

приїхала на фабрику, тут все

було по-інакшому, ніж

пам’ятають сучасники. Най-

важливішою продукцією вва-

жали цигарковий папір, хоча

вже тоді випускався конден-

саторний. Але він отримав

статус головного дещо піз-

ніше — після реконструкції.

Михайло Львович пригадує: 

— Діяло сім папероробних

машин. Вони були маленькі,

не такі, як тепер. А папір ро-

били із ганчір’я, тоді його ве-

ликими партіями звозили з

усього Союзу. Жінки сорту-

вали це ганчір’я, а спеці-

альні машини рубали його

на маленькі клаптики. По-

тім ганчірки варилися у здо-

ровенних чорних котлах 

(кажуть, вони збереглися до-

тепер). По тому

ганчір’я хлору-

валося і потрап-

ляло на роли,

які розмелюва-

ли вариво в од-

норідну суспен-

зію — таку собі

білу ганчіркову

масу. Далі вона

йшла на маши-

ну, проходячи

сітковий стіл,

пресову та су-

шильну части-

ну, і вже потім,

ставши папером,

намотувалася на

накаті. Ось так

тоді виготовляли

папір.

— Наша бри-

гада демонтовувала старе

обладнання, — продовжує

Степанов. — Тоді ж зводи-

лися нові приміщення цехів,

у них ми встановлювали ве-

ликі, потужні машини, які

виробляли ще більше па-

перу. А ще бригада брала

безпосередню участь у будів-

ництві греблі на річці Ірша.

Багато з того, що

зводилося бригадою Ми-

хайла Львовича, є і понині.

А гребля, до якої монтаж-

ники доклали стільки пра-

ці, стала візитівкою Ма-

лина, мальовничою місци-

ною, де неодмінно хоча б на

мить зупиняється кожен,

хто проходить повз неї.

1982 року Михайлу

Львовичу зробили опера-

цію і дали другу, «неро-

бочу», групу інвалідності.

Та Степанов не міг так про-

сто сидіти вдома, тому

пішов до тодішнього дирек-

тора Юрія Миколайовича

Приходька і попросився на

роботу. Той не одразу, але,

зрештою, погодився. Дору-

чив монтажнику облашто-

вувати футбольний стадіон,

встановлювати вишки для

освітлення, впорядковува-

ти поле. Тож остаточно на

пенсію Михайло Степанов

вийшов у 1986.

Цьогорічна весна — 25-а

із тих, які стрічає Михайло

Львович на заслуженому

відпочинку. Тепер у нього

інші клопоти, проте пенсіо-

нера цікавить, чим живе

рідне підприємство і сьо-

годні. Із нетерпінням він

очікує на традиційну вже

зустріч ветеранів, яку що-

річно до 9 Травня влашто-

вує ПАТ “Малинська па-

перова фабрика-ВАЙД-
МАНН”, хочеться побачити

колишніх колег, ветеранів,

зібратися разом за святко-

вим столом і згадувати, зга-

дувати, згадувати…

Оксана ГОРДІН.

На паперовій — півжиття

Бригада монтажників, 1970 рік
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Вже кілька 
років поспіль 

для працівників під-
приємства діють

курси з вивчення 
англійської мови. 

Навчання фахівців 
відбувається коштом

товариства, адже 
англійська для нас — 

засіб ділового 
спілкування, це мова

контрактів, перегово-
рів, телефонних

перемовин із 
закордонними 
партнерами.

На початку квітня пра-
цівники товариства по-
чали вивчати ще одну
іноземну мову, яка стрімко
завойовує позиції у вироб-
ничій сфері світу бізне-
су, — німецьку. 

За словами менеджера
зі зв’язків з громадськістю
та пресою Лариси Воли-
нець, всі члени «німець-
кої» групи добре знають
англійську мову, тому ви-
кладач розробив для них
пришвидшений курс вив-
чення німецької. Хоча від
початку навчань не ми-
нуло й місяця, курсанти
вже рахують до ста та
складають діалоги у тепе-
рішньому часі. Найважче,
вважає Лариса Володими-
рівна, — це артиклі, які
відмінюються за чотир-
ма відмінками і трьома 
родами.

Зважаючи на такі успіхи
наших поліглотів, можна
лише здогадуватися, яка
іноземна підкориться їм на-
ступною. Може, китайська?

Sprechen Sie Deutsch?
Нещодавно наше 

підприємство відвідав
комерційний директор

узбецького НВО 
«Азіяелектроенергія»

Кудрат Хошинов. 
Це перший візит предста-

вників цього підприємства в
Малин. За словами Кудрата
Хошинова, їхнє науково-ви-
робниче об’єднання спеціалі-
зується на виробництві висо-
ковольтного і низьковольт-
ного електротехнічного уста-
ткування та масляних транс-
форматорів. Нині в НВО
«Азіяелектроенергія» працює
200 людей, проте найближ-
чим часом ця цифра зросте до
500 працівників. Продукція
підприємства користується
попитом здебільшого на
внутрішньому ринку та в
Туркменістані, Ірані й Китаї.

Підприємство ще досить
молоде — засноване 2002
року, але має далекоглядні
плани з розширення бізнесу
та завоювання нових ринків
збуту, тому зацікавлене у
співпраці з визнаними вироб-
никами паперу для своєї про-
дукції. 

Про ПАТ “ВАЙДМАНН-
МПФ” Кудрат дізнався з Ін-
тернету і, не гаючи часу,
одразу ж вирушив у дорогу.
Тут він замовив 1 тонну ка-
бельного паперу для випро-
бувань і домовився з мене-
джером із продажу та марке-
тингу Вадимом Богачевсь-
ким про умови подальшої
співпраці.

У перспективі узбеки пла-
нують щоквартально замов-
ляти вагон трансформатор-
ного паперу і картону.

Салям Алейкум!

Минулого четверга
підприємство відвідав

Народний депутат
України, голова 

парламентського 
комітету з питань 

національної безпеки і
оборони, екс-міністр

оборони Анатолій 
Гриценко. 

Під час свого візиту він
ознайомився з виробницт-
вом, а також зустрівся з пра-
цівниками товариства.

Обговорювали
новий проект ан-
тикорупційного
закону, пенсійну
та земельну ре-
форми тощо.

Анатолій Сте-
панович розка-
зав присутнім
про власне ба-
чення того, як-
ою має бути пен-
сійна реформа.

На його думку, на розмір
пенсійних виплат повинні
впливати три чинники: роз-
мір зарплати, стаж роботи
та особливі умови праці.
Унормувавши за цими па-
раметрами виплати, увівши
обмеження на розмір макси-
мальної пенсії, можна до-
сягти вагомих результатів.

І навів порівняння: у Ра-
дянському Союзі мінімальна
пенсія становила 70 рублів,
максимальна — 500 рублів

— була лише у секретаря
ЦК. Нині ж максимальна
пенсія у 75 (!) разів переви-
щує розмір мінімальної. Тож
реформу слід спрямувати не
на те, щоб збільшити пенсій-
ний вік, а на те, аби ліквіду-
вати прірву між злиденними
і надбагатими.

— Реформа — це не за-
вжди погано і боляче, — ска-
зав він. — Однак, плануючи
такі глобальні перетво-
рення, треба націлюватися
не на швидкий і короткочас-
ний результат (як-то еконо-
мія 1,8 млрд гривень за цей
рік), а планувати на кілька
десятиліть уперед, як, на-
приклад, роблять Сполучені
Штати Америки і увесь ци-
вілізований світ.

Крім того, Анатолій Гри-
ценко поділився своїми дум-
ками про міжнародне
майбутнє України. Мова
йшла про Митний союз з Ро-

сією та іншими пострадянсь-
кими країнами (один
аспект) та інтеграцію в Єв-
росоюз (інший аспект). На
думку депутата, Росія ство-
рює Митний союз, аби від-
новити свій статус «наддер-
жави», в України ж інші
пріоритети: ми маємо інте-
груватися туди, де вищі
життеві стандарти.

— Можновладці свій
вибір зробили, — сказав
Анатолій Гриценко. — По-
дивіться, де вони лікуються,
де судяться, в банки яких
країн вкладають свої міль-
йони, де вчать своїх дітей і
де відпочивають. Не в Мі-
нську чи в Астані, а в Захід-
ній Європі та США. Тож час
зробити свій вибір і простим
українцям: іти туди, куди
тягнуть «за вуха», чи туди,
куди шикується черга… 

Юрій ЗВеНиГОРА.

АНАтолІй ГрицеНко: «Інтегруватися треба туди,
де вищі життєві стандарти…»


