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ПАПЕРОВИК

У цеху №6 відбулася реконструкція 
На початку червня у цеху №6 було завершено розпо-

чату минулого місяця реконструкцію дільниці розмелу,
що назріла у зв’язку з виробничою необхідністю, зок-
рема із запланованим розширенням номенклатури ви-
робів. 

За словами начальника підрозділу Сергія Головатчика, до
цього часу в цеху випускали стандартний електроізоляцій-
ний картон різної товщини і марок, а нещодавно, спільно з
Центром розвитку і досліджень,  почали освоювати вироб-
ництво нового матеріалу — т. зв. «м’якого картону» марки
TZ4, який виготовляють за іншою технологією. Саме це і
спричинило внесення змін до схеми розмелу. 

Для проведення реконструкції було залучено дві підрядні
організації — ТОВ «Ритм»  (м. Рубіжне) та «С-Інжинирінг»
(м. Одеса), які виконали весь обсяг запланованих робіт в уз-
годжені строки. Нова схема розмелу вже була випробувана
персоналом цеху, який нещодавно випустив першу промис-
лову партію продукції відповідно до вимог клієнта. 

Цього місяця відбулися на-
вчання фахівців товариства, ді-

яльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням захо-

дів з питань цивільного захисту.
Заняття для них проводили фа-

хівці Навчально-методичного цен-
тру цивільного захисту та безпеки

життєдіяльності Житомирської
області. Лекційний курс був розра-

хований на 36 годин і ґрунтувався
на постулатах вітчизняного Ко-

дексу цивільного захисту. 
За словами менеджера з питань уп-

равління ризиками Сергія Дмитренка,
такі навчання проводяться з періодич-
ністю раз на 3-5 років (залежно від 
характеру роботи працівників) і зазви-
чай закінчуються складанням заліків та
отриманням посвідчень про підвищення
кваліфікації або ж навчання у сфері ци-
вільного захисту.

У здоровпункті завжди вистачає відвідувачів: хтось бажає отримати консуль-
тацію лікаря, хтось пройти фізіотерапевтичні процедури, а також щонайменше
п’ятеро працівників щодня приходять на сеанси масажу, які проводить медсес-
тра Світлана Потапенко.

— За правилами, розповіла Світлана Іванівна, — масаж однієї зони має тривати не
менше 10 хвилин, тож коли пацієнтові потрібно промасажувати всю спину, час сеансу ста-
новить приблизно півгодини. Аби людина, що отримує процедуру, почувалася більш ком-
фортно і розслаблено, вдаємося до маленьких хитрощів: запалюємо аромалампу та
вмикаємо спокійну музику. 

Така можливість з’явилася у медиків з появою музичного центру, який надав їм проф-
спілковий комітет. А незабаром здоровпункт поповниться черговою принадою — в одній
із кімнат тривають роботи з облаштування тренажерного залу.

ЗЗддооррооввииммии  ххооччууттьь  ббууттии  ввссііПровели навчання 
з цивільного 

захисту
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Цього місяця у голов-
ному офісі компанії WEID-

MAMNN у м. Рапперсвіль
(Швейцарія) відбулася на-

рада технічної робочої
групи, або ж TWG (Technical

Working Group), участь у
якій вперше взяли україн-
ські представники: дирек-

тор Центру розвитку та
досліджень Геннадій Яки-
менко і його колега — ме-

неджер з розвитку 
Тетяна Демишок.

За словами Геннадія Васильо-
вича, завдання групи — це коор-
динація дій персоналу, задіяного
у сфері конструювання та роз-
робки нових матеріалів, продук-
тів і деталей. Цьогоріч головні
акценти зустрічі TWG були на-
правлені на такі напрями, як:

1) повноцінне використання
технічних і лабораторних ре-
сурсів для кращого розуміння і
розвитку технології, продуктів і
послуг, пов’язаних із діловою
стратегією WEIDMANN та ут-
риманням лідерських позицій
на ринку;

2) розвиток технологій і ме-
тодів досліджень та проекту-
вання;

3) обмін досвідом та інформа-
цією стосовно нових продуктів;

4) розвиток інформаційного
забезпечення — використання
комп’ютера в більш широкому
масштабі для систематизації
та обробки даних.

Участь у нараді брало
близько сорока представників
різних підрозділів WEID-
MANN, розташованих у Швей-
царії, США, Бразилії, Італії,
Німеччині, Китаї та Україні,
також до них приєднався спів-
голова електротехнічного біз-
нес-сектору Даніель Тчуді.

Графік поїздки був досить
щільним і насиченим. Щодня

учасники зустрічі ділилися
один з одним своїми напрацю-
ваннями, підготовленими у
формі презентацій. Основна
частина їх була присвячена різ-
ним аспектам трансформато-
робудування, трохи менше
виступів висвітлювало новинки
в технології виготовлення па-

перу та інших матеріалів. Най-
більш цікавими з них Геннадій
Васильович назвав презентації
Крістофа Краузе і Ларса
Драєра (про вплив ступеня по-
лімеризації на якість паперу),
Бернарда Хендріха (про елек-
тричну міцність матеріалів для
ізоляції), Девіда Хетвільда (про
покращення якісних характе-
ристик паперу), Тобіаса Волфін-
гера (про нові види целюлози,
матеріали та використання кар-
тону в неелектричних сферах).

Українці теж мали чим поді-
литися з колегами. Геннадій

Якименко повідав присутнім
про особливості виготовлення
м’якого картону методом гаря-
чого пресування, а Тетяна Де-
мишок — про виробництво
синтетичних електроізоляцій-
них видів паперу та розробки
нового матеріалу, який може
стати альтернативою традицій-

ним ізоляційним продуктам
для виготовлення високоволь-
тних вводів (bushing). Інформа-
ційний обмін був дуже плідним
і проходив у дружній невиму-
шеній атмосфері, тож кожен
міг почерпнути для себе щось
нове та почути думку колег з
того чи іншого питання, а це,
безперечно, важливо для про-
фесіоналів дослідницького
авангарду.

Після полудня учасники зус-
трічі працювали у різних тема-
тичних секціях залежно від
напрямку виконуваної ними ро-

боти. Українці увійшли до під-
групи, що опікується створенням
бази даних матеріалів, модера-
тором її був Тобіас Волфінгер.

Після нарад, які тривали до
пізнього вечора, для гостей з
інших країн було організовано
пізнавальне дозвілля. Зок-
рема, вони змогли побувати в

Люцерні, одному із найбільш
відомих туристичних міст
Швейцарії, котре першим всту-
пило до Конфедерації. Із Лю-
церном пов’язано багато
цікавих історій та легенд, а
нині місто має статус воріт до
Центральної Швейцарії.

Також учасники TWG відві-
дали музей скла, визнаний
одним із найкрасивіших музеїв
Європи у 1996 році. Він розта-
шований у невеличкому міс-
течку Хергісвіль поблизу
Люцерна при фабриці із виго-
товлення скляних виробів. 

Поділилися розробками та ідеями

Мобілізаційна хвиля, що прокотилася Україною, не
обійшла осторонь і працівників ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”
та ДП «ВМІК». А чотирьом паперовикам випала доля бо-
ронити територіальну цілісність держави на гарячому
Сході. 

Це охоронник служби безпеки Валерій Сергієнко, пакуваль-
ник паперу цеху №3 Володимир Бовсуновський, оператор КРМ

цеху №6 Володимир Пастушенко та слюсар-ремонтник РМЦ
Сергій Хиля. Всі вони залишили вдома родини. Аби підтримати
сім’ї цих працівників на час їхньої відсутності, товариство на-
дало дружинам воїнів допомогу в розмірі 5 тисяч гривень кож-
ній. Ми щиро переймаємося долею наших колег і віримо в те,
що незабаром тяжкі для держави часи закінчаться, а вони по-
вернуться на рідну землю живими і неушкодженими.

Підтримали сім’ї воїнів 



12 червня у Літературному
музеї м. Житомира відбулося

відкриття «Дерева пізнання» —
персональної виставки худож-

ника Олександра Струтинського,
працівника ПАТ “ВАЙДМАНН-

МПФ” (яке, до речі, підтримало
захід фінансово). Організаційно-

промоційний супровід виставки
забезпечив відділ культури РДА

в особі методиста РБК Миколи
Омельчака, а також небайдужі

друзі-митці художника. 
Експозиція налічувала близько 30

полотен, виконаних у різних техніках та
стилях. Були серед них і роботи за мо-
тивами петриківського розпису, і кар-
тини тушшю, і реалістичні масляні
полотна. Улюблена тема Олександра
— етнічні українські сюжети, натхнен-
ня та натуру для яких він збирає, відві-
дуючи Мамаєву слободу, музей в с.
Пирогове та споглядаючи місцеві крає-
види. Експозиціонувалося й кілька по-
ртретів. На одному з них, в образі
колоритного козака, художник зобра-
зив свого друга Володимира Лесюка, на
іншому — маму Аллу Сергіївну, свого
найголовнішого критика і порадницю.

— Син почав малювати рано, років у
п’ять. Його малюнки вже тоді були гарними
і реалістичними. Один з них — Бременські
музиканти — й досі стоїть перед очима,
сподіваюся його відшукати,— розповіла
жінка. — Напевно, талант Саші передався
від діда, мого батька, той теж мав хист до
малювання, хоча тематика була іншою —
здебільшого військовою. 

На відкритті виставки відбувся бенефіс,
що мав назву «Благословляю тебе, Ук-
раїно», ще однієї талановитої малинчанки
— Ольги Гури, яка виконувала власні пісні
під супровід кельтської арфи та читала свої
поетичні твори. Таким чином, склався до-
волі гармонійний тандем під патріотичним
гаслом «Об’єднані Україною», адже твор-
чість обох митців пронизана струнами лю-
бові до рідної землі.

З вітальними промовами виступили за-
ступник начальника управління культури
ОДА Олександр Зайченко, директор Літе-
ратурного музею Віталій Єремєєв, мето-
дист РБК Микола Омельчак та ін.

Виставка «Дерево пізнання» триватиме
до 1 серпня, тож у вас ще є час , щоб її від-
відати та отримати власні незабутні 
  враження від творчості Олександра
Струтинського.
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«Дерево пізнання» від 
Олександра Струтинського



Акції під такою 
назвою набувають попу-
лярності в усьому світі:

канадійці, китайці, німці,
а віднедавна й українці в

унісон закликають один
одного відмовитися від

поїздок на автомобілі на
користь двоколісного

екологічного транспорту.
Європейці й азіати, ав-
стралійці й американці
щороку організовують

тиждень мобільності, пе-
ресідаючи на цей час із
авто на велосипеди, і з

року в рік прихильників
велопоїздок стає все

більше. До таких заїздів
долучаються не лише пе-

ресічні громадяни, а й
високопосадовці: мери

Лондона, Сеула, Львова і
Дубліна, президенти Бі-
лорусі, США, Південної

Кореї, Швейцарської Кон-
федерації та ін. 2013 року

до європейської ініціа-
тиви приєдналися кияни,

донеччани та львів’яни, а
цьогорічної весни у
Львові провели ще 

й «Велодень».
Велосипед, зрештою, не

лише безпечний для еколо-
гії, але й доступний за
ціною засіб пересування.
Його, на відміну від авто,
можна придбати за одну за-
рплату, а замість бензину
велосипед спалюватиме ва-
ші калорії.

Змагання для велосипе-
дистів — Bike to work —
проводять цього місяця і в
швейцарському Раппер-
свілі, де знаходиться голов-
ний офіс компанії WEI-
DMANN. Як розповіли там-
тешні колеги, чимало з них
теж долучилися до акції. Від
компанії WEIDMANN зго-
лосилося брати участь у
змаганнях 40 чоловіків і
жінок (або ж 10 команд по
чотири особи). Кожен учас-
ник мав щонайменше поло-
вину робочих днів червня

добиратися до роботи і дому
велосипедом і вносити відо-
мості про поїздку до особис-
того електронного кален-
даря. Команди, що виконають
цю вимогу, можуть виграти
непогані призи. Крім того, ка-
жуть вайдманнівці, участь у
змаганнях, що проходять у
теплій і дружній атмосфері,
ще й сприяє згуртуванню пра-
цівників різних відділів.

У нашому місті організова-
них заїздів поки що не прово-
дять, однак із півсотні
співробітників малинських
підприємств WEIDMANN
теплої пори року добира-
ються на роботу велосипе-
дами. Серед них — і
начальник електроцеху Сер-
гій Петренко, котрий третій
сезон поспіль віддає пере-
вагу велосипедним мандрів-
кам. За цей час він наїздив
понад 3 тисячі кілометрів і
зекономив не один літр бен-
зину. Тож інвестиція у гір-

ський велосипед, який іде-
ально підходить як для їзди
ґрунтовими дорогами, так і
специфічним малинським ас-
фальтом, себе виправдала. І
на роботу добиратися зручно,
і на дозвіллі проїхатися по
лісу можна. У підрозділі Сер-
гія Григоровича близько де-
сяти велолюбителів, серед
них — всього одна жінка.
Однак велосипедний сезон у
розпалі, тож приєднатися ще
не пізно.

Тим більше, зважаючи на
користь таких поїздок для
здоров’я. Перш за все, для
вашого серця та нервової
системи, для системи ди-
хання і кровообігу, а також
для м’язів ніг і стегон. По-
мірні аеробні навантаження
допоможуть у боротьбі за
струнку фігуру, адже покра-
щують обмін речовин і рідин
організму, а ще позитивно
впливають на настрій і само-
почуття.
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Велосипедом — на роботу!

А тим часом…
За інформацією BBC, у 2012-2013 роках у 26 із 28

країн-членів Євросоюзу продажі велосипедів пе-
ревищили продажі легкових автомобілів. Наприк-
лад, в Італії було придбано 1,4 млн автівок і 1,6 млн
велосипедів, у великій Британії — 2 млн і 3 млн
відповідно. Ніні в Британії відбувається мас-
штабна модернізація велосипедних шляхів, завер-
шення якої заплановане до 2015 року. На створення
відповідної інфраструктури уряд країни виділив
понад 150 млн фунтів стерлінгів.

Тим часом уряд сусідньої Франції придумав свій
спосіб боротьби з вихлопними газами — фінансо-
вий. Люди, які добиратимуться на роботу велоси-
педами, отримуватимуть грошове заохочення. В
рамках пілотного проекту вже близько 20 компаній
та установ погодилися виплачувати своїм праців-
никам по 25 євроцентів за кожен кілометр, який
вони проїжджають, добираючись на роботу вело-
сипедом.  


