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Відбулися збори акціонерів
Наприкінці квітня відбулися річні Загальні збори акціонерів ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ”, порядок денних яких складався з п’ятнадцяти питань. З-поміж іншого, було затверджено річний звіт товариства і порядок
розподілу прибутку за 2015 рік; звіти Наглядової ради, Ревізійної комісії
і Правління.
Акціонери обрали нових членів Наглядової ради (до якої, у зв’язку із останніми змінами в законодавстві, можуть входити лише фізичні особи) — Юрга Бруннера, Марселя
Суттера (представники WICOR Holding AG) та Вячеслава Покотила; Ревізійної комісії
— бухгалтера товариства Олену Іваницьку (голова) та економіста Наталію Пономаренко. Затвердили нові редакції Статуту товариства, Положення про загальні збори та
Положення про Наглядову раду. Того ж дня відбулося засідання Наглядової ради, на
якому було обрано голову (Ю. Бруннер) та секретаря (В. Покотило) цього органа.

Нові перемоги наших спортсменів
На початку квітня відбулися VI міжгалузеві змагання серед команд установ,
організацій, підприємств м. Малина, до
участі в яких долучилися сім команд,

з-поміж них і збірні ПАТ “ВАЙДМАННМПФ” та ДП “ВМІК”. У програму спартакіади увійшли такі види спорту, як
настільний теніс, міні-футбол, шашки,
швидкі шахи та волейбол.
Спортсмени ВАЙДМАНН показали неабияку волю до перемоги, що принесло свої
плоди і в особистому заліку, і в загальнокомандному. Так, команда ДП “ВМІК” здобула
перше місце у змаганнях з міні-футболу,
друге — з волейболу та третє з шашок, а
спортсмени товариства стали другими у настільному тенісі, швидких шахах і шашках,
третіми — у міні-футболі. Згідно з підсумковими оцінками суддів, спортсмени ПАТ почесного «бронзового» третього місця. Зо“ВАЙДМАНН-МПФ” були удостоєні за- лото цього року виборола команда Фабрики
гальнокомандного срібла, а ДП “ВМІК” — банкнотного паперу.

Виконання цілей вплине на розмір
«13-ї зарплати»
— Навесні розпочався відлік чергового щорічного
циклу TM-MBO, розповіли «Паперовику» фахівці відділу управління персоналом. — До кінця березня було
визначено цілі та завдання на рік для всіх працівників,
складено матриці виконання/потенціалу і заповнено індивідуальні профілі.
Влітку відбудуться співбесіди керівників із підлеглими працівниками щодо виконання цілей: можливо, комусь із них потрібна буде допомога чи порада, а чиїсь цілі, залежно від
виробничих завдань, можуть бути змінені.

Нинішній цикл TM-MBO завершиться у січні — саме цієї пори традиційно підбиваються підсумки щодо виконання річних цілей і виставляються оцінки. Проте у січні 2017-го до традиційних аспектів
оцінювання додасться ще одна складова — мотиваційна: частина винагороди за підсумками роботи підприємства у поточному році
(т. зв. «13-ї зарплати») буде прив’язана до оцінки працівника, отриманої
ним за виконання завдань і цілей. Хто потрудиться краще, той відтак
одержить більше. Згодом це питання буде унормовано відповідним положенням, а поки що у кожного є час добре поміркувати над своїми цілями і, можливо, відкоригувати їх або встановити додаткові.
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Цех ВОС відзначає
У квітні цех водопостачання і очищення стоків відзначив та технік-технолог Ольга Макаренко. Також цеху підзвітні четпівстолітній ювілей. Архівні документи, які збереглися доте- веро працівників, що обслуговують водозабір на греблі
пер, прямо не вказують на дату його заснування, втім досте- р. Ірша.
Цех ВОС відповідає за забезпечення технічною та питною
менно відомо, що перші працівники приступили до роботи в
підрозділі, який на той час називався цехом промводопос- водою потреб товариства, технічною водою — територітачання, 1 квітня 1966 року. Багато води спливло
відтоді — і в прямому, і в переносному значенні.
Змінилися і методи роботи, і устаткування, і колектив. За цей час цех очолювало чотири керівники: Раїса Аннікова, Людмила Власенко,
Антоніна Бондаренко та Олександр Голотюк,
якого, за дивним збігом, було призначено на цю
посаду 1 квітня, щоправда, 2007 року.
Вода — надзвичайно важливий ресурс у виробництві
паперу, і в 60-х, коли фабрика активно розвивалася і нарощувала обсяги випуску продукції, було ухвалене рішення про створення окремого цеху промводопостачання (до того водою відав котельний цех), на чолі
котрого 25 років стояла Раїса Аннікова.
— Раїса Василівна була дуже грамотною, енергійною,
діловою, принциповою і водночас простою у спілкуванні
керівницею, — розповідають її колеги — перші апаратниці цеху Олена Андрієнко та Людмила Власенко, —
стояла горою за цех, якщо хтось із підлеглих провинився, Т. Т. Тарасенко з чоловіком та донькою В.В. Гордійчук, О.М. Андвона сама з ним розбиралася і не виносила огріхи на- рієнко, Р.В. Аннікова, Н.Т Білоцька, Г. О. Нікітенко, Л.М.Власенко
І. Г. Мельниченко, В. І. Журавський.
зовні. У неї всі були рівними: ми дружили, та поза тим ніколи не мали якихось поблажок чи привілеїв. Аби згуртувати ально-прилеглих підприємств; очищення промислових стоків
колектив, Раїса Василівна часто ініціювала спільні свята, виїзди на підприємств-сусідів, водовідведення господарсько-побутових
природу, усі дні народження ми відзначали разом. Її енергії вистачало стоків товариства та територіально-прилеглих підприємств.
Природна вода містить у своєму складі мінеральні та орна все: і робочі справи владнати, і домашньому господарству лад
ганічні речовини, які перебувають у розчиненому, колоїдному
дати, і синам та чоловікові увагу приділити.
Свій пост Раїса Аннікова полишила у 1991, передавши повнова- та завислому стані. Незмінне завдання цеху тоді і тепер —
ження Людмилі Власенко, яка керувала цехом до 2000 року. Наступні максимально звільнити її від цих речовин, досягши показників, які дадуть змогу випускати папір і картон належної якості.
7 років цех промводопостачання очолювала Антоніна Бондаренко.
У квітні 2007 році відбулося його об’єднання з цехом очищення Для виготовлення основного асортименту продукції на підгосподарських і промислових стоків, начальник якого, Олександр Го- приємстві використовується коагульована вода, для виробництва електроізоляційного картону та деяких видів паперу
лотюк, став керівником новоствореного цеху ВОС.
Нинішній цех умовно поділяється на дві дільниці: водопостачання (повністю і частково) — знесолена (перміат).
Коагульована вода — це вода, очищена за однойменним
та очищення стоків. У штаті працює 16 людей, з яких троє інженернотехнічні працівники: начальник, інженер-технолог Наталія Мостович методом. Зараз коагулянтом служить гідроксихлорид алюмі-

Будьмо знайомі!
Нещодавно у відділ адміністрування замовлень та планування ресурсів на
посаду фахівця з управління ресурсами прийшов працювати молодий спеціаліст
Іван Терещенко. Іван — малинчанин, закінчив ЗОШ №4 та Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, де здобув економічну освіту.
Володіє англійською мовою. Ще під час навчання у виші він влаштувався менеджером із продажу в одну зі столичних фірм, а повернувшись до Малина,
працював фінансовим консультантом у місцевому відділенні «Укрсиббанку».
Крім загальноосвітньої, Іван закінчив музичну школу (клас акордеона), а
коли навчався в університеті, освоїв гру на барабанах (в тому числі і на перкусії)
і навіть виступав у складі музичного гурту. У студентські роки захоплювався
водним туризмом, брав участь у трьох категорійних походах на байдарках.
— Звісно, тоді вільного часу було значно більше, ніж тепер, але свої захоплення забувати не збираюсь, просто відкладу черговий похід до першої відпустки, — говорить наш новий колега. — А зараз маю
зосередитися на роботі, яка мені дуже подобається, адже щодня доводиться вчитися чомусь новому.
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50-річчя
нію, а колись замість нього використовували сульфат алюмінію (глинозем) і поліакриламід. У процесі коагуляції утворюються золі і колоїди, які осідають і таким чином очищають
воду, яка згодом піддається ще й освітленню та фільтруванню. Після цього коагульована вода відповідає показникам
якості, передбаченим стандартом підприємства, і може застосовуватися у виробничому процесі.
Щоб отримати перміат, коагульовану воду доочищають: з
2002 року — на установках зворотного осмосу, а до того —
на установках хімічного очищення, де відбувалося послідовне
фільтрування води через катіонітові та аніонітові фільтри, а
на завершальній стадії — через фільтри змішаної дії. З 1978
року, коли було введено в експлуатацію нову станцію хімводоочищення, існувало 11 ідентичних знесолювальних «ланНачальник цеху ВОС Олександр Голотюк
цюжків»: доки одні працювали, інші проходили регенерацію.
Процес був трудомістким і доволі небезпечним через вико- особлива історія. Сучасний колектив підрозділу не забуває своїх користання агресивних хімічних речовин.
лишніх колег і запрошує їх на зустріч з нагоди 50-річчя цеху ВОС, яка
Інші виробничі процеси теж мали свої складнощі, скажімо, відбудеться 8 червня.
для коагуляції потрібен був глинозем, пил якого шкідливий
для людини. На підприємство його доставляли у сухому вигляді. Тендітні апаратниці вручну переносили важкі ємності з
цим вантажем (місткістю по п’ять відер) у баки для коагулянту, де глинозем розводили з водою і додавали до сирої
річкової води разом з поліакриламідом. Зараз у виробничому
процесі не використовуються ці речовини, на зміну їм прийшли сучасніші й екологічніші еквіваленти, і працювати в цеху
стало значно легше, вважають його пенсіонери та старожили.
Втім, незмінним лишилося відповідальне ставлення до роботи: адже від того, чи відповідає вироблена вода вимогам
стандартів, залежатиме якість паперу та картону, а від того,
наскільки якісно очищені стоки, екологія рідного краю.
— За всіма показниками у нас немає перевищення гранично допустимих концентрацій скидів. Більше того, за
своїми параметрами скиди в основному кращі, ніж природні
фонові концентрації речовин в річці Ірші, — говорить начальник цеху Олександр Голотюк.
Багато чого ще можна розповісти про підрозділ із півстолітньою історією, і, напевно, у кожного із його пенсіонерів,
екс-начальниця цеху Л. М. Власенко з Н.М. Мостович та
з-поміж яких Сотніченко К. М., Редько Б. І., Семенович Р. Ф.,
О.М. Андрієнко.
Петренко Г. Д, Разживіна В. Є., Олексієнко Н. О та ін., є власна

Надихнули вихованців ЦДЮТ
Заступник голови правління Андрій Костюченко вручив нагороди обдарованим вихованцям Центру дитячої та юнацької
творчості, які стали переможцями міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсів, під час концерту «Творчий звіт —
2016», що відбувся у районному будинку культури. Для стимулювання юних
малинчан і заохочення їх на подальші здобутки наше товариство цього разу
виділило 5 тисяч гривень.
Директор ЦДЮТ Алла Буділовська подякувала усім, хто упродовж року підтримував
заклад і його вихованців, яких нині близько 750, та допомагав їм в організації різноманітних заходів. Зокрема, найвагомішою подією 2015 року вона назвала відкриття
третьої філії ЦДЮТ — дитячого театру:
— На минулому творчому звіті я ділилася цим задумом, а сьогодні можу сказати — він здійснився, завдяки допомозі міської ради і багатьох підприємств, а особливо
— ПАТ “МАЛиНСьКА ПАПеРОВА ФАБРиКА-ВАЙДМАНН”. Тепер ми маємо свій дитячий театр, другий в області.
Також Алла Мойсіївна висловила подяку ДП “ВМІК”, яке допомогло покращити
матеріальну базу шахового гуртка і щоразу приходило на допомогу ЦДЮТ.
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Освоїли новий маршрут
Товариство влаштувало для працівників чергову дводенну
мандрівку вихідного дня, маршрут якої проліг через міста та
села Тернопільської і Буковинської областей: Збараж, Струсів, Заздрість, Зарваницю, Рукомиш, Чорторию, Чернівці та
Банчени.
У Збаражі наші туристи відвідали старовинний Збаразький замок,
збудований у 1626-1631 роках за проектом італійського архітектора
Вінченцо Скамоцці, та прогулялися мальовничим парком. У Струсові
побачили колишній палац графа Голуховського, печерну церкву XVІІІ
ст.та Микулинецький замок. А в с. Заздрість ближче познайомилися
з видатною постаттю патріарха української греко-католицької церкви
Йосипа Сліпого, побувавши в його родинній садибі, що нині перетворена на музей.
Наступним пунктом мандрівки стало с. Зарваниця, яке відвідують
тисячі паломників, аби побачити чудотворну ікону Божої Матері, що

в церкві Пресвятої трійці, напитися цілющої води із джерела, біля
якого, за переказами, являлася Богородиця, та зануритися до купелі.
Вода в купелі доволі прохолодна, однак вірян це не спиняє.
Потім паперовики заїхали до с. Рукомиш, де зберігся скельний
монастир св. Онуфрія, що діяв вже у першій половині XVІІІ ст. На території храму Св. Онуфрія вони змогли побачити скульптуру видатного І. Пінзеля, яку жадають мати у своїх колекціях найвідоміші
мистецькі галереї.
Заночували туристи в ошатному готелі в с. Мамаївка, і другого
дня вирушили до Чорториї, до музею видатного Івана Миколайчука.
в якому екскурсоводом працює його племінник. Затим заїхали до
Чернівців, де завітали до славнозвісного університету, який колись
був митрополичою резиденцією, і помандрували до с. Банчени, де на
них неабиякі враження справив Свято-Вознесенський монастир.
На території цього монастиря існує особливий Дитячий будинок,
яким опікуються його настоятель і
насельниці Боянського монастиря.
Перших діток (їх було близько ста)
настоятель всиновив, вони проживали в одному будинку, відтоді дім
для дітей перетворився на цілий
комплекс сучасних будівель.
Зараз там виховується 400 дітлахів, серед яких є інваліди та віл-інфіковані.
Банчени стали завершальним пунктом мандрівки, і паперовики поспішили додому, щоб якнайшвидше поділитися гарним
настроєм і новими враженнями з
рідними та колегами. Вони захоплено розповідають про небачені
досі куточки України і радять усім
відвідати їх, як випаде така можливість.

Музей товариства
приймав радомишлян
Екскурсію для учнів Радомишльського ліцею №1 ім.
Т. Г. Шевченка провела у музеї товариства менеджер із зв’язків з громадськістю та пресою Лариса Волинець. Поїздка до
Малина стала своєрідним подарунком для відмінників та переможців предметних олімпіад і спортивних змагань, розповіли гості, які, крім фабричного, відвідали ще й музей
М. М. Миклухи-Маклая.
Діти з інтересом слухали розповідь про історію підприємства, роздивлялися світлини і експонати та цікавилися, у яких навчальних
закладах готують фахівців, що працюють на папероробних підприємствах.
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