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ПАПЕРОВИК

 Нещодавно українські підроз-
діли корпорації приймали гостей
— представників компаній Вайд-
манн з різних куточків світу, які
приїхали до України, аби взяти
участь в корпоративній зустрічі
менеджерів з продажу. Відбулася
низка нарад за участю директора
виробництва ETBA Марселя Сут-
тера, корпоративного директора з
маркетингу Френсіса Фішера та
менеджменту малинських вироб-
ничих майданчиків. Також гості
відвідали основні цехи ПрАТ
“Вайдманн-МПФ” та ДП “ВМІК”і
побували у замку «Радомисль», де
на них чекали приємні сюрпризи,
як-то: екскурсія замком, огляд ко-
лекції старовинних домашніх ікон
та виступ ансамблю бандуристок.

Відбулася корпоративна зустріч

Паперовики приймали вітання

З нагоди професійного свята голова правління Ігор
Волга виступив перед колективом, привітавши усіх папе-
ровиків та окресливши нинішній стан діяльності підприєм-
ства і його найближчі перспективи. Так, у товаристві
запланована реалізація нових проектів, зокрема, перене-
сення деякого технологічного обладнання з інших підпри-
ємств Вайдманн, модернізація ПРМ-15 та крепувальної
машини, облаштування нового складу тощо. Такі заходи, на

додачу до стабільних показників операційної діяльності,
за словами Ігоря Анатолійовича, ще один крок до перетво-
рення нашого підприємства на корпоративний центр виго-
товлення паперу та запорука його безперервного розвитку. 

Інша частина зібрання була присвячена нагородженню авторів
кращих, за рішенням Кайдзен-комісії, пропозицій, які мають на меті
вдосконалити різні аспекти діяльності товариства. Ця програма була
започаткована 2015 року, однак із різних причин завмерла. Торік у
жовтні відбувся її рестарт: комісія підбила підсумки стосовно «ста-
рих» Кайдзен-пропозицій (авторів кращих впроваджених пропозицій
нагородили наприкінці 2016 року) та стала систематично працювати
над розглядом нових, кількість яких постійно зростає. У 2015 році
ми мали 60 пропозицій, у 2016-му — 107, за 10 місяців 2017-го —
вже понад сто. 

Найактивніше подають і впроваджують пропозиції у цеху №5,
РМЦ, електроцеху, Центрі розвитку та досліджень, цеху ВОС, остан-
нім часом пожвавився Кайдзен-рух у цеху №6.

І керівники цехів, і працівники на місцях вже пересвідчилися, що
пропозиції, зазвичай впроваджені без особливих затрат, суттєво по-
кращують технологічні і бізнес-процеси, допомагають економити
ресурси, підвищувати безпеку і поліпшувати умови праці. А ще до-
водять, що будь-який працівник на будь-якому робочому місці
своїми ідеями і їх втіленням здатний покращити роботу цілого під-
приємства. Це проілюстрували пропозиції п’ятьох людей, які отри-
мали нагороди з рук голови правління під час урочистостей.

(Початок. Продовження на с. 3)  
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Кайдзен Інститут відтепер і в Україні
У жовтні, за підтримки посольств Швейцарської Кон-

федерації та Японії, відбулося відкриття українського
представництва Кайдзен Інституту — глобальної органі-
зації, заснованої 1985 року гуру філософії Кайдзен Ма-
саакі Імаї, яка нині має представництва більш ніж у 60
країнах і надає послуги з консультування, навчання, сер-
тифікації та бенчмаргкінгу у сфері постійного вдоскона-
лення. На запрошення організаторів, захід відвідали
представники нашого товариства директор Департаменту
якості Валентина Прокопенко та менеджер з постійного
вдосконалення Оксана Гордін.

Перед гостями церемонії виступили посол Японії в Україні Сумі
Шігекі, заступник голови дипломатичної місії Швейцарії в Україні
та Молдові Кристоф Шпеті, керівник Кайдзен Інституту Україна
Іван Сарвар, його колеги зі Швейцарії та Фінляндії, а також очіль-
ники українських підприємств, які успішно втілюють цінності
ощадливого виробництва у виробничі системи. Про практичне за-
стосування принципів Кайдзен і основні передумови їх вдалого
впровадження розповів Кайдзен-експерт із 40-річним досвідом,
президент Lean Plus (США) Майкл Вайдер під час майстер-класу
«Чому Україна? Чому Lean? Чому зараз?», а також під час нефор-
мального спілкування з українськими колегами.  

Нещодавно, за підтримки Профспіл-
кового комітету товариства, відбувся
традиційний турнір з міні-футболу, при-
свячений пам’яті А.В. Деняченка. 

Вже всьоме перехідний кубок турніру ви-
бороли гравці команди ветеранів клубу «Па-
пірник», збірна Вайдманн, до якої увійшли
гравці обох малинських підприємств корпора-
ції, стала другою, третє місце здобула ко-
манда молоді, в якій грав Артем Деняченко.
Кращими гравцями стали Денис Давиденко,
Роман Гловацький, Олександр Ткаченко, кра-
щим арбітром — Сергій Тарасюк. 

З нагоди Дня захисника України працівника РМЦ Сергія Хилю (на знімку), який був мобі-
лізований у червні 2014 року і в складі 95-ї ОДШБ брав участь в АТО на Сході країни, нагоро-
дили Почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу — Головнокомандувача
Збройних сил України «За взірцевість у військовій службі» ІІІ ступеня, а також нагрудним
знаком «Високомобільні десантні війська України». 

Сергій Станіславович служив під Слов’янськом і відповідав за забезпечення зв’язком бойових
підрозділів першої лінії фронту. Опісля потрапив до оперативного резерву першої черги і, в разі за-
грози, готовий знову без вагань стати на захист Батьківщини та зробити все від нього залежне, аби
війна не докотилася до рідного міста. Крім Сергія Хилі, ще 19 вайдманівців брали участь у бойових
діях в зоні АТО і боронили цілісність нашої країни.

І під час проходження служби, і опісля керівництво компанії і колектив не забували про них. За фінан-
сової підтримки товариства, яке виділило 70 тисяч гривень, вдалося пройти перший етап тривалого і
коштовного лікування з відновлення плечової кістки Василю Михайленку. Далі до справи долучилися во-
лонтери, і після кількох складних операцій функціональність кінцівки чоловіка почала відновлюватися.

Провели турнір пам’яті А.В. Деняченка

Колегу нагородили за взірцеву службу
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Із засідання Наглядової ради 
та Правління

На останньому засіданні Наглядової ради було підбито резуль-
тати роботи ПрАТ “Вайдманн-МПФ” за вісім місяців 2017 року та
озвучено прогнози на кінець року. Учасники наради отримали ін-
формацію стосовно фінансових і виробничих показників діяльності
товариства, а також обмінялися думками щодо актуальних інвес-
тиційних проектів, динаміки цін та собівартості продуктів. 

На засіданнях Правління було ухвалено рішення про підвищення
заробітної плати працівникам товариства на 12% з 1 вересня, пре-
міювання колективу з нагоди Дня працівників целюлозно-паперової
промисловості, а також надання матеріальної допомоги нашим пен-
сіонерам до Дня людей похилого віку.

Популяризуємо фах технолога

Викладачі НТУУ «Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікор-
ського, єдиного в Україні вишу, де можна здобути професію інже-
нера-технолога целюлозно-паперової промисловості, спільно з
заступником голови правління з адміністративно-правових питань
Андрієм Костюченком та працівниками відділу управління персо-
налом провели низку зустрічей зі старшокласниками загальноос-
вітніх шкіл нашого міста і студентами Малинського лісотехнічного
коледжу. 

Завдяки профорієнтаційним заходам молодь отримала досто-
вірну інформацію про перспективність професії, особливості вступу
і навчання на профільному факультеті НТУУ «КПІ», а також мож-
ливості майбутнього працевлаштування в товаристві.

Матеріальна допомога пенсіонерам

З нагоди Дня людей похилого віку близько тисячі пенсіонерів
товариства, які не працюють, отримали традиційну і очікувану
матеріальну допомогу (по 250 гривень). Від їхнього імені, голова
ради ветеранів Лариса Мойсієнко переказала подяку адмініс-
трації товариства, а також вітання усім паперовикам з нагоди
професійного свята.

Аудит споживача минув успішно

Нещодавно у товаристві відбувся аудит споживача — компанії Siemens (відомого
виробника трансформаторів), під час якого було здійснено комплексне оцінювання
діяльності товариства та надано декілька рекомендацій, які на думку партнера, мо-
жуть позитивно вплинути на подальшу співпрацю. За висновками аудиторів, наше
підприємство переважно відповідає вимогам, які Siemens висуває до своїх поста-
чальників — про це свідчать доволі високі оцінки: 82% (загальна частина) та 85%
(частина, пов’язана з продуктами). Партнери відзначили високий рівень дотримання
глобальних принципів Wicor на нашому підприємстві, компетентність персоналу, ор-
ганізованість виробничих ліній та по-сучасному обладнану лабораторію.

Відбувся візит замовника

Днями товариство відвідала Катрін Хофман, керівник служби закупок крепованого
паперу компанії HSP — підприємства, що є одним із найбільших замовників цього
продукту. Гостя взяла участь у переговорах з головою правління Ігорем Волгою, дирек-
тором Департаменту управління ланцюгом поставок Олександром Швидуном, голов-
ним технологом Ліаною Маліковою та представниками  WETAG Францом
Штайнрюкеном (менеджер напрямку) і Анді Ребсаменом (адміністратор замовлень),
в ході яких було досягнуто певних логістичних домовленостей, обговорено можливість
виготовлення нового нетканого матеріалу для високовольтних вводів, а також анонсо-
вано плани HSP щодо суттєвого зростання замовлень упродовж двох наступних років. 

Товариство відвідав віце-президент з HR 

У рамках річного циклу роботи з HR-інструментами товариство відвідав віце-
президент з HR Wicor Group Альфонс Аугсбургер. Під час візиту було проведено
низку зустрічей з головою правління Ігорем Волгою, його заступником Андрієм
Костюченком та виконавчим директором ДП “ВМІК” Іваном Тригубом, на яких йш-
лося про функціонування інструментів управління персоналом та подальші кроки
стосовно впровадження інструментів, спрямованих на підвищення мотивації пра-
цівників (навчання, страхування).

Футбольний матч з нагоди свята

Напередодні професійного свята відбувся традиційний футбольний матч між
командами Вайдманн та Фабрики банкнотного паперу, який цьогоріч завер-
шився з рахунком 0:1 на користь футболістів «банкнотки». Спортсменів привітали
заступник голови правління товариства Андрій Костюченко та голова профкому
ФБП Сергій Чушенко, вручивши всім їм цінні подарунки. 

Кількома словами

(Продовження. Початок на с. 1.)
Ними стали Іван Карась (його пропозиція щодо заміни двох жо-

лобів, по яких подавався осад на стрічку пресу, на один дала мож-
ливість значно покращити умови праці, адже в результаті цього осад

більше не забруднює вали пресу і апаратник не має його зчищати),
Валерій Духопела (автор багатьох пропозицій, одна з яких допо-
могла значно вдосконалити роботу поздовжньо-різального верстата
шляхом виготовлення валу розмотування з конусами різного діа-
метру), Дмитро Сидоренко (запропонував зміни у процесі списання
сировини і матеріалів, які сприяли вдосконаленню бізнес-процесу),
Олена Гаєвська (автор ідеї, завдяки впровадженню якої вдалося оп-
тимізувати виробничий процес і збільшити вихід якісних бобін кре-
пованого паперу на 15%), Максим Гречаник (автор пропозиції, що
сприяла значній економії ресурсів — лише на виготовленні одного
виду паперу на КМ1932 щомісяця вдається економити близько 80
тисяч гривень). Всі автори кращих пропозицій були нагороджені дип-
ломами та додатково премійовані. 

Нагадаємо, аби поділитися своєю ідеєю, достатньо заповнити
просту форму на нашому Інтранет-ресурсі або картку, що розміщена
на Кайдзен-дошках у кожному підрозділі. За прийняті до впровад-
ження пропозиції передбачено винагороду. 

На знімку: голова правління Ігор Волга, автори кращих пропо-
зицій Дмитро Сидоренко, Олена Гаєвська, Максим Гречаник, Іван
Карась та голова Кайдзен-комісії Оксана Гордін.

Паперовики приймали вітання
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Погожої осінньої днини група паперовиків вкотре вирушила у
мандрівку вихідного дня, маршрут якої передбачав знайомство
з фантасмагорично-містичними замками Львівщини та відвідини
знаменитої Почаївської лаври.

Першим нашим мандрівникам трапився однин із найкрасивіших рене-
сансних палаців Європи — Підгорецький замок (с. Підгірці Бродівського
району), що був зведений у XVII столітті за вказівкою коронного гетьмана
Станіслава Конєцпольського. Замок нині зачинено на реставрацію, відві-
дувачів до середини не пускають. Тож паперовики змогли побачити лише
його зовнішнє оздоблення та прогулятися ландшафтним парком, а також
послухати старовинні легенди. За однією з них, замком блукає привид білої
пані — молодої господині, яку ревнивий і старший на 40 років чоловік на-
казав замурувати живцем. Відтоді відвідувачі, з поміж яких були і учасники
«Битви екстрасенсів», помічають різні паранормальні прояви. 

За час свого існування замок був і родовим гніздом для знатних по-
льських шляхтичів, і музеєм, і навіть санаторієм для хворих на туберкульоз.
Наприкінці 1990-х він увійшов до складу Львівської галереї мистецтв, от-
римавши шанс на відродження. Незважаючи на масштабну пожежу, що
сталася тут всередині минулого століття, збережено велику кількість речей
із замку, які планують туди повернути, а відновлений палац перетворити
на музей інтер'єрів.

Наступним пунктом мандрівки став Олеський замок, що в смт Олесько
Буського району, — один з-поміж найстаріших замків України, який був за-
снований у XIII-XIV ст. Тут народився майбутній король Польщі — Ян ІІІ Со-
беський, за часів правління якого замок отримав статус королівської
резиденції. Зараз твердиня функціонує як музей, в якому збережено ори-
гінальні інтер’єри й умеблювання XVII-XVIII ст., а до того, в різний час, в ній
розміщувалися в’язниця для військовополонених і школа. Славиться замок

колекцією ікон і скульптур, перлиною якої стала низка робіт відомого скуль-
птора Івана Пінзеля, а також своїми легендами. 

А невдовзі паперовики підкорювали чергову твердиню — Золочівський
замок, на долю якого випало бути фортецею, королівською резиденцією,
панською садибою, тюрмою та навчальним закладом. 

Замок було зведено у XVII столітті на кошти Якуба Собеського (батька
короля Речі Посполитої Яна III Собеського) як оборонну фортецю на місці
старого дерев'яного замку, який оточували потужні земляні вали, обкладені
каменем, з бастіонами на кутах та ровами з водою. У дворі замку є два па-
лаци. Більший з них має назву Великого палацу, а навпроти в'їзної вежі роз-
ташований Китайський палац. 

Резиденція дуже гарно збереглася — частина ансамблю автентична,
частина була відновлена пізніше. Нині у Китайському палаці знаходиться
музей східних культур, який часто відвідують іноземні делегації та туристи
з України та інших країн. Втім, багато відвідувачів, особливо з Польщі, було
і в двох попередніх замках.

— Особливо приємно було бачити, що культурною спадщиною свого
народу цікавиться молодь. В Олеському замку, наприклад, ми зустріли цілу
делегацію з польського ліцею, — ділилися враженнями паперовики. 

Ніч вони провели на Тернопільщині, у тризірковому готелі «Reikartz По-
чаїв», а вже наступного дня, прокинувшись вдосвіта, вирушили на молебень
до Свято-Успенської Почаївської лаври — найбільшої православної святині
Волині й другої, після Києво-Печерської, лаври в Україні.

Це величний архiтектурний ансамбль, що складається з 16 церков, ре-
зиденцiї архієпископа, дзвіниці, келій. Усі будівлі ідеально поєднуються з
мальовничим ландшафтом, скелястим схилом гори та терасами. Святи-
нями Почаївської лаври, які приваблюють тисячі паломників, є відбиток
ступнi Божої Матері, джерело з цілющою водою, чудотворна ікона Матері
Божої та мощі преосвященного Йова.

Ще одну цікаву місцину — озеро Св. Анни, в якому, за переказами, ку-
палася мати Діви Марії, наші колеги відвідали по дорозі додому. 

Мандрівка «Золотою підковою» та
молебень  у Почаєві 


