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Новий рояль для школи мистецтв Із засідання

Днями Малинська дитяча школа
мистецтв відзначила свій 50-річний
ювілей. Урочистості відбулися у районному будинку культури. Від імені
нашого підприємства учнів та вчителів закладу привітав заступник

голови правління Андрій
Костюченко. А напередодні
в актовій залі школи мистецтв встановлювали подарунок від ПАТ “ВАЙДМАННМПФ” — кабінетний рояль
фірми Yamaha вартістю
100 тисяч гривень та презент від ДП “ВМІК” — концертну банкетку.
Чим же особливий новий рояль? — на це питання «Паперовика» вчителі і учні класу фортепіано відповіли під час академконцерту, який відбувся нещодавно. «Різницю, — сказали вони,
— треба почути». Ми і почули, і
відчули коли викладач сольфеджіо і гри на фортепіано Алла Пєтухова виконала етюд спершу на
старому, а потім на новому інструменті.
Нині у школі займається більше ста юних піаністів — понад
третина від загальної кількості
учнів. А ще ж скрипалі та домристи виступають під акомпанемент роялю.
Тож, сподіваємося, завдяки подарунку фабрики діти зможуть розкрити свою майстерність на повну силу і отримувати лише
найкращі оцінки як на звітних концертах,
так і на престижних конкурсах.

Правління

На останньому засіданні Правління, яке відбулося наприкінці травня,
було заслухано інформацію про поточний стан діяльності товариства, ухвалено рішення підвищити
заробітну плату працівникам на 10% з 1 травня,
преміювати колектив з нагоди Сімейного свята, затвердити Політику у сфері
якості, екології, гігієни та
безпеки праці (цей інтегрований документ включатиме положення Політики
у сфері якості та Політики
у сфері екології, а також
спиратиметься на вимоги
стандарту OHSAS 18001,
який впроваджується у товаристві). Також члени
Правління вирішили пристати на пропозицію посольства Швейцарії і взяти
участь у заходах, присвячених Національному дню
Швейцарії 1 серпня.

Охорона праці — на висоті

Нещодавно відбулася
нарада 3-го ступеня адміністративно-правового
контролю з охорони праці. Було розглянуто такі питання, як стан
охорони праці в товаристві загалом
та в цехах №3, №5, №6 і електроцеху
зокрема, навчання працівників,
впровадження системи управління охороною праці та професійною
безпекою OHSAS 18001 та ін. Перед
присутніми виступила начальник
відділення ВД ФССНВ у Малинському районі Олена Рабошук, яка
розповіла про стан травматизму у
нашому місті та районі:
— Без перебільшення ваше товариство найкраще в районі і місті, а можливо, і в області. Система охорони праці
добре налагоджена і прозора, чого не
можна сказати про переважну більшість
малинських підприємств. Протягом
2012 року у місті і районі було зафіксовано 14 травм, 3 людей внаслідок яких
лишилися інвалідами, а одна — помер-

ла. Основна причина нещасних випадків на виробництві — недосконалість
технологічних процесів та послаблення
відповідальності керівництва. Основна
частка потерпілих — це люди від 30 до
40 років з незначним стажем роботи.
Начальник відділу охорони праці товариства Галина Фальківська доповнила статистичну картину виробничого
травматизму, порівнявши показники
нашої області з Луганською та Дніпропетровською. Торік, наприклад, у Житомирській області сталося 192 нещасні
випадки (з них 12 зі смертельними наслідками), у Донецькій — 3707 (134), у
Луганській — 1588 (85).
На тлі цих регіонів Житомирщина
явно виграє, однак таке відносне благополуччя пояснюється тим, що, по-перше,
населення вказаних адміністративних
одиниць переважає нас кількісно (скажімо, на Донеччині проживає близько 4

млн 400 тисяч осіб, а на Житомирщині
— 1 млн 279 тисяч), а, по-друге, Луганська і Донецька області — це центри
важкої промисловості (металургійної,
добувної, машинобудівної), в той час як
Житомирська область — традиційно аграрний регіон.
Крім того, Галина Мар’янівна закликала керівників підрозділів брати більш
активну участь у підготовці товариства
до сертифікації за стандартом OHSAS
18001, переглянути інструкції з охорони
праці, котрі мають оновлюватися кожні
3 роки, а насамкінець вручила сертифікати відповідності внутрішніх аудиторів
інтегрованих систем менеджменту
згідно з міжнародними стандартами
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18:2007, ISO 19011:2011 двадцяти
трьом співробітникам товариства, які
пройшли необхідне навчання та склали
іспити.
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Цього місяця цех контрольно-вимірювальних приладів і автоматики та метрологічна служба відсвяткували своє 60-річчя. Ювілей став гарним
приводом для зустрічі нинішнього колективу підрозділів з пенсіонерами та колегами, які починали у
цеху КВПіА свій трудовий шлях. Останні десять
років метрологічна служба — це окремий підрозділ
Департаменту якості, до того — протягом п’яти десятків років, метрологи і працівники цеху КВПіА належали до однієї структури.
— Історія нашого цеху тісно пов’язана з котельним
цехом, — розповів інженер КВПіА, член профкому і
організатор зустрічі Борис Кожемякін, — 1953 року
фабрика отримала три німецькі котли — як репарацію Німеччини Радянському Союзові. Ці котли були
обладнані найсучаснішою на той час автоматикою, а
спеціалістів, які могли б їх обслуговувати, на фабриці
не було. Тож навесні 1953 року при котельному цеху
було створено дільницю контрольно-вимірювальних
приладів і автоматики, яку очолила технік-механік
Нестерова Ганна Єгорівна (на знімку вгорі), першими
слюсарями стали Валентин Миколайович Разживін
та Олексій Ілліч Федорчук. Згодом була організована бригада чергових слюсарів та прийняті на роботу приладники. Незабаром дільниця стала цехом,
першим начальником якого було призначено Віктора Дмитровича Власенка (невдовзі він став першим метрологом фабрики, а пізніше — начальником відділу кадрів).
Опісля цех очолювали Геннадій Савицький (котрий у 1978
році став начальником метрологічної служби об’єднання Малинської, Миропільської, Корюківської та Чижівської паперових фабрик), Петро Вольвах, Петро

2013 рік
Швидченко, а віднедавна
начальником цеху працює Руслан Білоцький.
У 1978 році на фабриці (при метрологічний службі) була
створена одна з перших в папероробній галузі СРСР автоматизована система управління технологічними процесами
(АСУТП). Її обслуговувала група молодих інженерів: Петро
Захарович Швидченко, Віктор Дмитрович Пономаренко,
Сергій Федорович Кот, Шейвах Зусевич Бурт під керівництвом Володимира Григоровича Доценка.
У 80-х роках керівником дільниці метрологічного забезпечення стала Антоніна Саблюк, а головним метрологом — Володимир Доценко. 1996 року дільницю метрологічного
забезпечення очолив Василь Вовк, нинішній начальник мет(Початок. Продовження на стор. 4) рологічної служби.

ПАПЕРОВИК

У нашому цеху починало свою
кар’єру двоє теперішніх директорів товариства — директор Департаменту фінансів і обліку Віктор Пономаренко і
директор Центру розвитку та досліджень Геннадій Якименко, головний
енергетик Сергій Лук’яненко, колеги з
«банкнотки» — завідувач сектору управління якістю, стандартизації та
метрології Антоніна

Саблюк і завідувач сектору
АСУ
Андрій Карпенко, колишній член Наглядової ради
Віталій Білорус та ін. Працівники цеху

1993 рік
КВПіА завжди були
активними в суспільному житті, недарма ж із нашого колективу вийшло чотири голови профспілкової організації фабрики, а саме: Іван Войтенко, Валентин Разживін, Віктор
Катеринич та Лариса Примаченко.
Багатий цех КВПіА на сімейні династії: Федорчуків —
батько Олексій Ілліч та син Микола Олексійович; Доценків — мати Софія Іванівна та син Володимир
Григорович; Разживіних — батько Валентин Миколайович та син Олександр Валентинович; Поліщуків — мати Мальвіна Адамівна та сини Ігор
і Сергій; Кучинських — батько Василь Петрович
та син Юрій; Лук’яненків — Сергій Трохимович,
дружина Світлана Олександрівна та дочка Наталія; Власенків — Олександр Олексійович та дружина Валентина Аркадіївна; Недашківських —
брати Микола Антонович та Павло Антонович; Колесників — брати Юрій Сергійович та Микола Сергійович, Михайленків — подружжя Ніна Павлівна
та Олександр Григорович.
На 60-річчя цеху зібралося близько 60 людей, молодше покоління працівників привітало пенсіонерів
квітами і подарунками, від імені пенсіонерів виступив колишній начальник цеху КВПіА Петро Швидченко, а Олександр Разживін передав колективу
раритетний подарунок — тарілку, яку його батько,
Валентин Миколайович, отримав з нагоди 100-річчя
фабрики. Профспілковий комітет відзначив кращих
(за поданням цехкомів) працівників: Анатолія Мельниченка, Анатолія Некрашевича, Валерія Подойка та
Бориса Кожемякіна.
Музичним подарунком для всіх присутніх став виступ ансамблю «Ойдаграй», цікавою та змістовною була культурнорозважальна програма. Неабияк сподобалися паперовикам
романси у виконанні Миколи Федорчука.
— Зустріч пройшла під знаком гарного настрою та доброго
гумору, притаманного усім поколінням цеху КВПіА і метрологам, можливо, через те, що вони були засновані 1 квітня? Гарній
атмосфері на святі сприяла присутність наставника багатьох
поколінь слюсарів Володимира Карманова, колишнього начальника котельного цеху Юрія Друченка, Миколи Федорчука
та ін., — розповіла голова профкому Лариса Примаченко.
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Нещодавно було призначено нового начальника цеху №5 — ним
стала нова на фабриці людина,
проте аж ніяк не дилетант у папероробній галузі — Олег Козлов
(на знімку). Олег Юрійович родом
з міста Цюрупинська Херсонської
області, проте Малин теж для
нього не чужий, адже це батьківщина його батька. У дитинстві
Олег Юрійович бував тут щоліта. Востаннє він відвідував
Малин 1992 року, тоді разом із
батьком побував і на
нашій фабриці.
— Відтоді, — каже чоловік, — підприємство дуже змінилося, причому —
на краще.
Свою кар’єру Олег Козлов розпочав
наприкінці 80-х — після армії влаштувався слюсарем у цех КВПіА Херсонського целюлозно-паперового комбінату. Згодом, коли було зведено четверту чергу потужностей — Фабрику
крийних паперів, він став працювати
на ПРМ, пройшовши шлях від накатника до змінного майстра. 1997 року заочно закінчив хіміко-технологічний
факультет НТУУ «КПІ», здобувши фах
хіміка-технолога.
Невдовзі, 1998 року, коли комбінат
закрився, був змушений податися на
вільні хліби, займався торгівлею. 2006
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У 5-му цеху новий начальник

року знову повернувся працювати на
рідне підприємство, яке до того часу
встигло змінити і назву, і власника. У
ТОВ «Ерфольг-Україна» Олег Козлов
обійняв посаду змінного майстра з виробництва фільтрувального паперу,
потім став начальником дільниці просочування паперу-основи для фільтрувального паперу, а згодом був призначений заступником директора з виробництва.

2012 року проходив стажування на
підприємствах корпорації «АСС», зокрема на посаду виконавчого директора
ТОВ «АСС-Коростишівська паперова
фабрика».
За словами чоловіка, переїзд до іншого міста його не злякав, адже він мав
тверде переконання займатися улюбленою справою та реалізовуватися у
своїй професії. У цьому прагненні його
підтримали дружина та 19-річний син,
які не проти невдовзі переїхати із Цюрупинська до Малина.
Серед завдань, актуальних для очолюваного ним 5-го цеху зараз, Олег
Юрійович відзначив виготовлення
продукції стабільно високої якості, яка
задовольнятиме вимоги замовників, а
також вирішення глобальної проблеми — переробки відходів виробництва власними силами цеху.
— У Цюрупинську нам вдалося
100% відходів повертати у потік і переробляти, також ми досягли значної економії води, адже вона була зациклена,
— розказав він.
Сподіваємося, досвід і знання нового
очільника цеху стануть у нагоді і нашому підприємству та дозволять досягти нових економічних рубежів.

Познайомилися ближче
У товаристві
з робочим візитом побував
торговий менеджер компанії WEIDMANN по роботі з ключовими
клієнтами (зокрема, з
підприємствами групи
компаній АВВ) Уве Нахтігал. Разом із ним до України прилетіли
партнери нашої компанії,
які допомагають просувати і реалізовувати продукцію підприємств групи
WICOR на ринках Чехії
(Лібор Зеленка з SilentCzech spol s.r.o.) та Болгарії (Іво Руссев з SIBEL).
Гості зустрілися з головою
правління Андрієм Панченком, його заступником з питань продажу та маркетингу
Іваном Бояршиним, директором Центру розвитку та досліджень Геннадієм Якименком, директором Департаменту управління ланцюгом
поставок Анатолієм Карпуком і групою менеджерів з
продажу: Любов’ю Болотцевою, Наталією Єрулевич і Вадимом Богачевським. Іван
Бояршин підготував презентацію, завдяки якій партнери

змогли почерпнути ще більше пізнавальної інформації про наше підприємство, зі
свого боку гості теж презентували українським колегам
свої компанії та повідомили
про ситуацію з розвитком бізнесу у своїх країнах.
Картину інформаційного
обміну доповнила екскурсія
по виробничих цехах фабрики та ДП “ВМІК”. А наприкінці дня, завдяки Аллі
Олійник — менеджеру з адміністративної діяльності із
київського представництва
WEIDMANN, гості ближче
познайомилися з українською столицею.
За словами Івана Бояршина, ринки Болгарії і Чехії
зараз перебувають не в найкращому стані, проте WEIDMANN докладає значних
зусиль для того, щоб наявний
потенціал був використаний
на 100% щодо реалізації продуктів групи WICOR і, звичайно, в тому числі, продукції
нашої фабрики.
За радянських часів Малинська паперова фабрика
мала міцні торгівельні зв’язки з Болгарією та Чехією,

поставляла в ці країни конденсаторний папір, основу
копіювального паперу та ін.

лося дві поставки продукції
ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”
до Болгарії, у перспективі
вони стануть регулярними.
Принаймні, свою зацікавленість у цьому висловили Іво

Як повідомили під час презентації партнери з Чехії і
Болгарії, нині найбільш перспективними на їхніх ринках є електроізоляційні
папери, зокрема кабельний і
намотувальний, та електроізоляційний картон загального призначення. Наприкінці 2012 року вже відбу-

Руссев та Лібор Зеленка, які
ознайомилися з усім асортиментом продуктів та отримали її зразки і технічні
специфікації.
На знімку: Уве Нахтігал, Лібор Зеленка, Іво Руссев, Іван Бояршин, Вадим
Богачевський та Сергій Головатчик у цеху №6.
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Зустрілися ветерани
Напередодні Дня Перемоги відбулася традиційна
зустріч фабричних ветеранів — учасників бойових
дій під час Великої Вітчизняної війни.
Цьогоріч за святковим столом зібралося 14 воїнів, ще
п’ятьох голова профкому Лариса Примаченко, менеджер із
зв’язків з громадськістю та пресою Лариса Волинець та голова ради ветеранів товариства Лариса Мойсієнко навідали
вдома. Кожному з них вручили квіти та матеріальну допомогу в розмірі 500 гривень.
Під час зустрічі ветерани співали пісні своєї молодості, ділилися фронтовими спогадами та життєвим досвідом. Зокрема, найстарший з присутніх — 94-річний Микола
Платонович Гарбар, котрий зустрічався з маршалом Жуковим і дійшов до Берліна, закликав всіх любити, поважати
одне одного і насолоджуватися швидкоплинним життям:
— Озираючись на прожиті роки, зараз, у поважному
віці, ми цінуємо кожен день, кожну годину свого життя,
ченко та PR-менеджер Лариса Волинець взяли участь у за— сказав ветеран.
А 9 Травня заступник голови правління Андрій Костю- гальноміських заходах, приурочених до Дня Перемоги.

Завітала делегація
селищних і міських
голів Житомирщини
Днями в товаристві побували селищні голови та мери
міст обласного підпорядкування Житомирської області —
в рамках виїзного семінару. Делегація із 20 держслужбовців ознайомилася з роботою цеху №6 та нового цеху ДП
“ВМІК”. Менеджер із зв’язків з громадськістю та пресою
Лариса Волинець розказала гостям про історію та сьогодення фабрики, начальник зміни цеху №6 Наталія Васильчук провела екскурсію в цеху з виготовлення
електроізоляційного картону, а начальник вирорбництва
пресованих кілець та захисних ковпачків ДП “ВМІК”
Анатолій Приймак — у ввіреному йому підрозділі.

(Продовження. Початок на стор. 2.) нам довелося добре
побігати тоді. Та не— Ми відзначаємо ювілеї зважаючи на ці труднощі,
кожні п’ять років, та найбільш свято вийшло на славу, — згапам’ятним для мене стало дує Борис Кожемякін.
У метрологічній службі як
святкування у 1993 році. Тоді,
у часи тотального дефіциту, зіницю ока бережуть фотоальсправжньою проблемою була бом, який відображає різні пеорганізація фуршету, тож по ріоди їхньої спільної з цехом
провізію разом з Ларисою КВПіА історії.
— Перші світлини до нього
Примаченко їздили до столиці. Пригадую, в магазинах вклеїла Ольга Йосипівна Мапродавали тоді лише один лашевська, згодом її справу
торт в одні руки, так само було продовжили Віра Спиридоі з іншими продуктами, тож нівна Поліщук, потім я, а
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тепер — Борис Кожемякін, —
говорить Лариса Євгенівна. —
У цьому альбомі ілюстрована
історія цеху: і робочі будні, і
змістовне дозвілля.
Говорячи про сьогодення,
Борис Васильович відзначив
участь підрозділу КВПіА в
комплексній автоматизації
цеху №6, у впровадженні системи технічного зору ПРМ-16,
в автоматизації розмелу ПРМ15 та технологічних процесів
котельного цеху. Активну
участь в цих роботах брали мо-

лоді працівники Олександр
Пліско, Василь Мойсієнко і
Сергій Камков.
— 60 років, багато це чи
мало, — розмірковував Борис
Кожемякін, котрий, до речі,
працює в цеху понад 30 років,
— у порівнянні з людським
віком — майже ціле життя…
Колектив цеху КВПіА прожив
ці роки єдиним організмом,
єдиним серцем підприємства,
поштовхами якого приводяться в рух прилади, механізми в усіх виробничих цехах
товариства.
З ювілеєм!
Оксана ГОРДІН.
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