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Корпоративна зустріч виробників
картону відбулася в Малині
Нещодавно наше підприємство мало честь стати
місцем проведення щорічної корпоративної зустрічі
виробників картону, яка тривала протягом трьох днів.
Участь у ній брали представники всіх підприємств корпорації, що виготовляють електроізоляційний картон:
України, Швейцарії, США та Китаю. Кожен учасник зустрічі готував презентацію на актуальну тему. Зокрема,
директор Виробничого центру Сергій Головатчик та начальник цеху №6 Богдан Надоненко розповідали про
оновлення металодетектора картоноробної машини;
способи і можливості використання зворотних відходів; хвилястість картону; стан форматного валу КРМ.
Також у дискусіях брали участь директор Центру розвитку та досліджень Сергій Маклаков, директор Департаменту управління ланцюгом поставок Олександр
Швидун і начальник цеху КВПіА Руслан Білоцький.
Нарада першого дня була присвячена темам, що висвітлювали використання різних типів целюлози, її тестування, закупівлі, переробку зворотних відходів тощо.
Крім того, наші гості познайомилися із виробничими і допоміжними
цехами товариства: ВОС, РМЦ, котельним. Ті, хто був у Малині 10 років
тому на аналогічній зустрічі, відзначили, як разюче змінилося підприємство, зокрема, картоноробний цех. Сподобалася колегам чиста територія, для багатьох став відкриттям процес виготовлення паперу, який
вони до цього не бачили. Відзначили картонороби особливість нашої водопідготовки, повний цикл виробництва тари з дерева, можливість котельні працювати з альтернативними джерелами палива, що значно
мінімізує ризик зупинки виробництва, а також потужності ремонтно-механічної служби.
Наступного дня дискусії зосередилися на темах, які стосувалися розмелу: це підготовка маси, витрати енергоресурсів на різних виробничих
майданчиках та інше.
Завершального, третього дня, учасники групи обговорювали проблемні моменти виготовлення ламінованого картону (наше підприємство
цей продукт не випускає), а також інші актуальні теми.
Аби гості змогли познайомитися не тільки з нашим виробництвом, а

й більше дізналися про країну, українська сторона організувала для них
поїздку до мальовничого коростенського парку і військово-історичного
комплексу «Скеля». Ще одним приємним сюрпризом стали книжки про
Україну англійською мовою, які, разом із фотографією з екскурсії, вони
отримали по завершенню зустрічі. Цьогоріч востаннє в ній брав участь
головний технолог з виробництва картону WETAG Рольф Еберлі, який
працює в компанії значну частину свого життя, починав і закінчує кар’єру
на виробництві картону. Керівник групи Рето Каспані та інші учасники
сказали на його адресу багато теплих слів, а сам Рольф, що радіє заслуженому відпочинку, але сумуватиме за хорошими колегами.
На думку Сергія Головатчика, такі зустрічі приносять величезну користь усім підприємствам корпорації, що виготовляють картон, адже
дають змогу для обміну думками з фахівцями, які мають багаторічний
практичний досвід. Деякі рекомендації, що прозвучали під час дискусій,
наші картонороби незабаром втілюватимуть у життя.

На знімку: Рето Каспані, Рей Лабоунті, Томас Чен, Сергій Головатчик,
Рольф Еберлі, Отто Нілен, Едгар Бруно Мьохлер.

Бренду Weidmann –
140 років!
У січні 1877 року, 140 років тому, 25-річний купець Ганс Генріх
Вайдманн придбав стару фабрику, аби започаткувати на ній виробництво листового картону. Незважаючи на низку труднощів, він зробив свій стартап успішним. Сьогодні його починання, завдяки
зусиллям багатьох інших людей, зокрема трьох поколінь родини
Тчуді, перетворилося на відому у всьому світі корпорацію, в якій
працює понад 3200 людей.
На знімку: президент корпорації Wicor Holding AG Франциска
Тчуді Заубер виступає на святі з нагоди ювілею компанії.
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І знову нас зібрало Сімейне св

Вдванадцяте працівники товариства та ДП “ВМІК” разом
зі своїми родинами та друзями зібралися на стадіоні ім. А.В.
Деняченка, щоби спільно відсвяткувати Сімейне свято родини Weidmann.
Як і завше, дійство розпочалося зі спортивних заходів — міні-футболу, шашок, шахів та пінг-понгу. Перше місце у змаганнях із шашок
посів Сергій Єнько, друге — Леонід Дідківський, третє — Василь
Литвиненко. Найкращим серед шахістів став Микола Латашенко,

срібло — у Тараса Сотника, бронза — в
Анатолія Гриба. Змагання з настільного
тенісу проходили окремо серед жінок та
чоловіків. У першій категорії переможницею стала Вікторія Гордійчук, друге місце
виборола Олена Ігнатенко, третє — Наталія Лук’яненко. Серед чоловіків найвправнішим тенісистом виявився Тарас
Сотник, друге і третє місця дісталися
Олександру Терещенку і Максиму Грицеву
відповідно. У турнірі з міні-футболу змагалося чотири команди. Перемогу здобули спортсмени з Виробничого центру,
срібло — команда “ВМІК-2”, бронзу —
“ВМІК-1”, а почесне четверте місце —
команда управління.
Урочисту частину свята відкрили листипривітання президента корпорації Франциски Тчуді Заубер, голови правління
товариства Андрія Панченка, виступ першого заступника міського голови Петра Піковського та голови профкому Лариси
Примаченко, яка спільно з головою профспілки працівників
лісових галузей України Вадимом Сібільовим відзначила нагородами найактивніших працівників товариства із найбільшим стажем у профспілках. Серед них: Наталія Мостович,
Віталій Мельниченко, Галина Марчик, Ліана Малікова, Анатолій Шапаренко, які отримали грамоти від центрального
профспілкового органу, а також Лідія Кириченко, Борис
Кожемякін, Олена Стецюк, Ольга Лук’яненко, Зінаїда Поборська, Петро Можарівський.
Цьогорічне свято збіглося у часі з відзначенням
100-річчя із дня заснування нашої профспілки. На
честь цього адміністрація товариства привітала спілчан величезним кондитерським витвором, яким згодом поласували усі паперовики, а профком здивував
власним солодким сюрпризом: кожен член організації
напередодні урочистостей отримав по торту.
Втім, це не всі приємні атрибути свята, які чекали
на колектив товариства: у переддень події вони одержали премії та квитки-запрошення, за номерами яких
брали участь у лотереї. Причому, шанси розжитися подарунком були найвищими у першої сотні гостей (пра-
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вято Weidmann

цівників ПрАТ та ДП) — крім основної лотереї, вони взяли
участь у додатковому розіграші. Найбільшим улюбленцям фортуни дісталися: м’ясорубка, мікрохвильова піч, праска, сушарка,
кавоварка, дриль, набір посуду, кухонний комбайн, дриль-шуруповерт, мультиварка, швейна машина, соковижималка, пилосос,
хлібопічка, перфоратор, велосипед та мобільний телефон.
А тим, хто цього разу не став володарем призів, підіймали
настрій безкоштовне частування, атракціони, та, звичайно, насичена концертна програма: запальні танці від ансамблю ім. Верьовки та колективу «Біджиз», хореографічний флешмоб та
запуск повітряних кульок, виступи Романа Скорпіона, гурту
«G-ART», дуету «Селфі», Василя Бондарчука, Ольги Цибульської
та Злати Огнєвіч. Вдруге ведучим свята був Григорій Герман,
знайомий багатьом із нас за телевізійними програмами.
Ще одним приємним сюрпризом для паперовиків стало отримання нагороди «Вибір України-2017» і «Благодійник року» в
рамках незалежної Національної бізнес-премії «Вибір України»
та нагородження п’ятьох наших колег (Павла Копила, Богдана
Надоненка, Віталія Ліснічука, Дмитра Сидоренка і Володимира
Вольваха) відзнаками за «вдалий старт на виробництві».
Між виступами артистів відбувалися цікаві конкурси для всіх
охочих. Особливі привітання прозвучали на адресу іменинників
Оксани Дідківської і Дмитра Бондаренка, а також молодят —
Юрія Пінчука і Катерини Михайленко. А завершальним акордом
свята стали запальні танці та сотні загаданих бажань, які разом
із повітряними кульками злетіли у височінь.
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Наша профспілка відзначила 100-річчя
Початок минулого століття, ознаменований
війнами і революційними подіями, закономірно
відбився на повсякденному житті мешканців
провінційного Малина, багато з яких працювали
на паперовій фабриці. Захоплені хвилею народних виступів, що прокотилася у 1917 році всією
Україною, її працівники влаштували страйк, вимагаючи покращення умов праці, збільшення
заробітної плати, оплату лікарняних, створення фабкому, тільки після
погодження з яким працівника могла звільнити адміністрація підприємства тощо. Участь в протестній акції взяли всі 435 робітників фабрики
і таки домоглися задоволення своїх вимог. Наступним і, певно, закономірним кроком стало створення профспілки. Як йдеться у книзі В. Студінського «Малинська паперова фабрика», головну політичну роль в
місцевих профспілках на той час відігравали члени «Бунду» («Загального єврейського робітничого союзу»).
У 1919 році на фабриці сталася велика пожежа, яка практично знищила
підприємство, тож і активізація профспілкового руху, відтак, почалася після
її відновлення — у 20-х роках. Однією зі спільних акцій тодішнього профкому та адміністрації підприємства стала акція допомоги голодувальникам із Поволжя.
На той час стосунки між трудовим колективом і адміністрацією підприємства регулювалися цивілізовано — колективною угодою, яка укладалася
щороку. Наприклад, в угоді 1932 року зазначалося, що представники 46
професій мали право на отримання спецодягу, десять категорій працівників
— на додаткову 12-денну відпустку, хлорники та їх підручні — на щоденне
забезпечення молоком тощо. Також адміністрація фабрики зобов’язувалася видрукувати примірник колективної угоди, виконання умов якої, до

речі, відслідковувалося щотри місяці, для кожного працівника.
На жаль, не всі імена лідерів профспілкового руху дійшли до наших днів
— відомо, що в різний час профспілку паперовиків очолювали Закржевський, Г.І. Сидоренко, Воскобойник, згодом — В.І. Катеринич, М.Г. В’юник
(13 років), В.М. Драченко, В.В. Іщенко, Л.І. Мойсієнко (15 років). З 2010 року
головою профспілкового комітету працює Лариса Примаченко, яку колектив
підприємства обирав на цю посаду двічі.
Під головуванням Лариси Євгенівни наша профспілка вийшла зі складу
обласних профспілкових структур, і з 2015 року підпорядковується безпосередньо Центральному комітету профспілки лісових галузей України.
Як і в попередні роки, профспілковий комітет товариства пильно стежить
за дотриманням гарантій працівників, що передбачені Колективним договором, та дбає про їх дозвілля і відпочинок. Зокрема, з 2011 року за ініціативи профкому адміністрація товариства надає безповоротну фінансову
допомогу, завдяки якій кожен працівник може отримати часткове відшкодування вартості санаторно-курортного оздоровлення, цьогоріч — на суму
2600 грн. Для цього необхідна довідка від лікаря, зворотній талон та чек
про оплату отриманого лікування тривалістю не менше 12 днів. Крім того,
передбачене повернення 1300 грн від вартості оздоровлення дитини працівника при виконанні зазначених вище вимог. Пройти курс лікувально-оздоровчих процедур, до речі, можна і в місцевих закладах, наприклад у
центрі «Пролісок+».
Також профком організовує спортивні заходи, з-поміж яких турнір
пам’яті А.В. Деняченка, змагання з настільного тенісу, шахів, шашок
тощо; вітає спілчан з ювілейними датами та святами; запрошує до участі
в поїздках вихідного дня. Найближча поїздка, до речі, відбудеться зовсім
скоро — 15 липня паперовики вирушать милуватися маленьким шматочком Швейцарії — у село Ковалівка, що поблизу Києва.

Концерт Павла Зіброва у подарунок

Нещодавно відбулася церемонія нагородження працівників, які у другому кварталі 2017 року відзначали ювілейні дати
тривалої і сумлінної роботи в товаристві.
Традиційно ювілярів привітали голова правління Андрій Панченко та
його заступник Андрій Костюченко, вручивши їм квіти, сувенірні плакетки
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з медалями і почесні грамоти. Підтримали колег керівники підрозділів
та представники профкому. Також працівники-ювіляри одержали належні їм премії і разом зі своїми близькими побували на ювілейній концертній програмі Павла Зіброва (участь у якій, до речі, брали Ірина Білик,
Оксана Білозір, гурт «Тік», Міла Нітіч, Юрій Рибчинський та ін.)
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