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ПАПЕРОВИК

Нещодавно аудитори фірми ABB Switzerland Ltd. PPTR-
BJ, Micafi Bushing, одного зі споживачів нового для на-
шого товариства продукту — крепованого паперу,
відвідали Малин. 

Компанії ABB і WEIDMANN співпрацюють протягом трива-
лого часу, проте із перенесенням однієї з крепувальних машин
до України партнери виявили бажання здійснити аудит новос-
твореного виробничого майданчика, аби перевірити відповід-
ність організації процесів у товаристві вимогам міжнародних
стандартів. Напередодні свого приїзду вони надіслали програму
аудиту та анкету із п’ятдесяти дев’яти запитань, від відповідей
на які згодом залежала підсумкова оцінка, присуджена нашому
товариству як постачальнику.

У визначений день до Малина приїхали Раймондо Модена,
спеціаліст ABB, відповідальний за закупки, та його колега Ніколь
Мобс, інженер з якості поставок. Їх супроводжували Даніел

Волш та Франц Джордж Штайнрюкен, менеджери напряму Про-
дажі для силових трансформаторів WET AG.

Аудит розпочався із презентації про наше товариство, яку
провів голова правління Андрій Панченко, і продовжився туром
по виробництву та відвідинами лабораторії. Незважаючи на те,
що виробництво крепованого паперу на фабриці досить молоде
і часу на його становлення було небагато, команда малинських
фахівців впоралася із підготовкою до аудиту належним чином:
надала всю необхідну документацію і добре орієнтувалася у пе-
реліку питань, отриманих напередодні. Зрештою, їх зусилля були
високо оцінені представниками партнера, і наше підприємство
отримало 88 балів зі ста можливих. За словами самих аудиторів,
це дуже хороший результат, до цього лише один постачальник
мав вищу оцінку — 90 балів.

Особисту подяку працівникам, залученим до проведення ау-
диту, висловив керівник підприємства Андрій Панченко.

На початку червня дев’ятнад-
цятеро працівників ПАТ “МАЛИНСЬ-
КА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙД-
МАНН”, що відзначили ювілейні
дати своєї роботи на підприємстві,
приймали вітання від голови прав-

ління Андрія Панченка та його за-
ступника Андрія Костюченка.

До традиційного заходу, якому переду-
вали поїздка на концерт та преміювання,
додалися нові елементи: музика, квіти і юві-
лейні плакетки, дизайн яких розроблявся

майже рік. На кожній плакетці є місце для
медалей: скільки п’ятиліть людина пропра-
цювала, стільки медалей і має . А під час на-
ступного ювілею отримає ще одну, і так,
доки не складе власну 40-річну історію без-
перервної і сумлінної роботи у товаристві.

Ювілярів вітали по-новому

Компанія ABB задоволена 
результатами аудиту в Малині

Фоторепортаж із Сімейного свята і подробиці святкування — на с. 2
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Понад три тисячі людей взяли
участь в одинадцятому Сімейному
святі родини WEIDMANN, яке збіг-
лося із відзначенням 145-ї річниці від
дня заснування малинської паперо-
вої фабрики. 

Розпочалося свято зі спортивних захо-
дів: міні-футболу, доміно та шашок. Опісля
стартували майстер-класи, на яких усі
охочі вчилися виготовляти ляльок-трав-
ниць, плести сувеніри із соломи та купаль-
ські віночки, малювати на воді, витинати і
оздоблювати вироби з картону в техніці ап-
сайклінг, вибивати візерунки на полотні за
допомогою штампів, а також влаштову-
вати хімічні шоу, як-то пожежа на долоні,
не зашкодивши собі і довколишнім.

Справжнім магнітом для дітей стали ат-
ракціони: два батутні комплекси, родео на бичку, надувні скачки на конях,
батут-скеледром, сітковий батут, веломобілі, поніцикл, паркові шашки, гі-
гантські хрестики-нулики, настільний теніс, тягучки та величезні рогатки
Angry Birds.

Дещо пізніше відбулося урочисте відкриття заходу. Хлібом-сіллю гостей
зустрічав Національний заслужений академічний ансамбль танцю України
ім. П.П.Вірського, а за ним — ансамбль сучасного танцю «Скайленд». Із ві-
тальними словами виступили віце-президент компанії WEIDMANN Деніел
Тчуді, генеральний директор WET AG Марсель Суттер, голова правління ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ” Андрій Панченко, голова профкому Лариса Прима-
ченко та міський голова Олексій Шостак.

Свої нагороди отримали футболісти: команда ВМІК-1, що посіла перше
місце, Управління, що виборола друге, Виробничого центру (третє) та 
ВМІК-2 (четверте). Найсильнішим бомбардиром визнали Ростислава Заруць-
кого, голкіпером — Олександра Яременка (обоє з команди ВМІК-1), а авто-
ром найкрасивішого голу став Дмитро Заїка (цех №5). З перемогою у
змаганнях із шашок привітали Сергія Єнька (1 місце), Леоніда Дідківського
(2 місце) та Анатолія Бернацького (3 місце). У турнірі з доміно найсильнішим
виявився тандем Леоніда Дідківського та Олега Цимбалюка, срібло — у Сер-
гія Реуса та Олександра Друца, а бронза — в Тараса Сотника та Анатолія
Бернацького. Відзначили подарунками і щирою вдячністю  наших демобілі-
зованих колег, що повернулися з війни на Сході України.

Затим стартувала концертна програма, що час від часу перемежовува-
лася з цікавими конкурсами та відзначенням активних учасників свята. Роз-
важали публіку запальні артисти, імена яких до останнього були за сімома
замками: кавер-гурт «Лимон», учасники шоу «X-Фактор» Олег Кензов та гурт
«Біла Вежа» і, звичайно ж, найбільша несподіванка вечора — співачка
Alyosha. Ведучою заходу стала Кіра Кириленко («Просто Ради.О»).

Цього року не було лотереї, натомість вайдманівці та їхні друзі (адже цьо-
горіч кожному працівникові компанії видали по два додаткові запрошення)
заробляли на призи своєю участю в конкурсах та майстер-класах. Одинад-
цять найактивніших сімей стали власниками чудових призів: пилососа, муль-
тиварки, мікрохвильової печі, електром’ясорубки, блендера, овочесушарки,
гриля, аерогриля, пароварок. А родина Ярослава Гомулка, що постаралася
найбільше, одержала велосипед.

Ті, кому приз не дістався, втішалися безкоштовним морозивом, водою і
бейсболками та долучалися до участі в конкурсах, наприклад за звання най-
сильнішої жінки та чоловіка, володаря найкрасивішої вишиванки тощо.

Люди розважалися і відпочивали, добряче скучивши за веселощами і ат-
мосферою Сімейного свята, від проведення якого товариство свідомо від-
мовлялося останні два роки. Гарні емоції і віра у те, що все буде добре, —
ось певно, найважливіше, що воно дало нам цього разу. Саме з такими дум-
ками ми відпустили в небо півтисячі жовтих і блакитних кульок і загадали
найзаповітніше для всіх українців бажання.

Сімейне свято повернулося!
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На свято Трійці Профспілковий комітет на чолі з головою Ла-
рисою Примаченко організував для членів профспілки поїздку
вихідного дня за маршрутом Буки — Біла Церква — Ковалівка.
У с. Буки паперовики вже бували два роки тому, з-поміж них і
деякі учасники нинішньої поїздки. Там вони знову відвідали ма-
льовничий ландшафтний парк на берегах річки Роставиці, поми-
лувалися модерново-бароковим храмовим комплексом, що
зображений на ювілейній срібній 10-гривневій монеті, випущеній
2008 року Нацбанком, завітали на «Поляну казок» та постояли на
містку бажань. 

— Минулого разу ми просили побільше замовлень для шостого цеху,
і наше бажання здійснилося. Цього разу забажали того ж самого для
п’ятого, — розповіла Лариса Євгенівна. — А екскурсоводи, які раніше
розповідали усім про чоловіка, котрому після загаданого бажання випла-
тили зарплату за п’ять місяців, тепер, запевнили, розказуватимуть і про
нас.

Наступним пунктом мандрівки стала Біла Церква, що зустріла паперо-
виків палючим сонцем і полуденною спекою. Втім, наші мандрівники вия-
вилися настирними і все ж познайомилися із цим містом. Побували на

святковій службі у церкві при монастирі Марії Магдалени, на ярмарку біля
Свято-Преображенського монастиря, де монахи з усієї України продавали
зроблені власноруч мазі, олії та чай, біля зимової резиденції графів Бра-
ницьких, що у 18 столітті заснували відомий дендропарк Олександрія, а
також сфотографувалися біля пам’ятників Ярославові Мудрому (заснов-
нику міста) та Богданові Хмельницькому. 

Надвечір наші туристи дісталися Ковалівки — невеликого села у Ва-
сильківському районі, де мешкає трохи більше ніж півтори тисячі людей і
яке справило на них неабиякі враження. До середини дев’яностих Ковалівка
нічим не вирізнялася від більшості українських сіл, проте відколи там за-
працювала потужна агрофірма, ця місцина почала перетворюватися на ма-
ленький шматочок Швейцарії. Виросли нові будівлі школи, лікарні, клубу,
закладів відпочинку, адміністративні споруди, було зведено нову церкву.
З’явилися гладенькі дороги, футбольний стадіон, на впорядкованих ставках
плавають чорні і білі лебеді, газони вкриті смарагдово-зеленою травою, а
квіткові композиції напрочуд вигадливі: тут вам і зелені будиночки, на даху
яких ростуть лобелії і сурфінії, і автівки та бочки замість клумб, і квітковий
годинник, і державний прапор із агератуму та чорнобривців, і герб із сам-
шиту. Вдень село наповнюють пахощі петунії і троянд, а надвечір воно по-
топає у вогнях ілюмінації. Особливо гарно підсвічується місток через став,
у піцерії навпроти якого паперовики зупинилися повечеряти.

Багато інших цікавинок побачили і почули наші мандрівники у зраз-
ково-показовій Ковалівці, і дуже хочуть, аби хоч невелика частка з того
з’явилася у рідному місті. А тим часом у Профспілковому комітеті вже роз-
мірковують про нову подорож…

Нова мандрівка
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Профілактика хронічних захворювань — ось те, до чого за-
кликають паперовиків адміністрація товариства і працівники
здоровпункту. І, варто сказати, закликають не порожніми сло-
вами, а ділами, бо ж за останні два-три роки наші медики, за-
ручившись підтримкою керівництва товариства, змогли
значно розширити комплекс послуг, спрямованих на профі-
лактику широкого спектру захворювань. Про результативність
таких кроків свідчать відгуки людей, які знайшли час і ба-
жання зайнятися своїм здоров’ям.

Зараз вони мають можливість отримати низку фізіотерапевтичних
процедур, пройти курс масажу, позайматися у кабінеті лікувальної фіз-
культури, що обладнаний великою кількістю тренажерів і спортивних
снарядів, в т. ч. профілактором Євмінова.

Торік у закладі з’явився сучасний кардіотренажер орбітрек, який ко-
ристується великою популярністю у відвідувачів (дехто, приміром, зав-
дяки регулярним заняттям зумів подолати болі у суглобах), а
нещодавно здоровпункт поповнився новим спортивним оснащенням,
загальною вартістю близько 20 тисяч гривень, яке допоможе у профі-
лактиці хвороб опорно-рухового апарату (зокрема, артриту, остеохон-
дрозу) та серцево-судинних захворювань. Це велотренажер,
вібромасажер, підвісні тренувальні петлі TRX, гантелі, медбол, а також
крісло-масажер.

За словами наших медиків, малорухливий спосіб
життя призводить до передчасного старіння усіх сис-
тем організму, тож, аби запобігти цьому, варто зайня-
тися лікувальною фізкультурою. Завдяки нашому
товариству ми маємо можливість робити це безкош-
товно та ще й під наглядом спеціалістів:

— Багатьох людей турбують захворювання сугло-
бів, — кажуть медики, — проте вони не знають, що
для лікування потрібні помірні і регулярні, а головне
— правильні фізичні навантаження; коли кров і лімфа
їх активно омивають, суглоби не так швидко зношу-
ються.

Щоби коліна і лікті працювали як слід, вони мають
рухатися. Хорошим помічником у цьому стануть під-
вісні тренувальні петлі, завдяки яким можна розроб-
ляти практично всі суглоби, велотренажер та орбітрек,
що сприяють активізації кровообігу, а відтак і кращій
роботі органів та систем організму.

Профілактика — основа здоров’я

Нещодавно лікар Тетяна Яцюк та медсестра Світлана Пота-
пенко відзначили своє професійне свято, з яким їх привітали
заступник голови правління Андрій Костюченко, голова про-
фкому Лариса Примаченко та менеджер з Адміністративної ді-
яльності Марина Саченко, що опікується здоровпунктом.
Приєднуємося до привітань!

На початку червня відбулася анонсована напере-
додні зустріч колишніх і нинішніх працівників цеху
ВОС з нагоди його 50-річчя. Спершу теперішній ко-
лектив цеху провів екскурсію підрозділом, аби пен-
сіонери побачили, як зараз працює цех, а потім усі
разом вони вирушили на екскурсію до замку «Ра-
домисль». Завершився день святковою вечерею у
кав’ярні. Свято відбулося завдяки фінансовій під-
тримці адміністрації та профкому товариства.

Іменини цеху ВОС


