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Ювіляри — в центрі уваги
Спекотної липневої днини в актовій залі товариства відбулося традиційне вшанування ювілярів кварталу, які відзначили 5-, 15-,
20-, 25-, 30- і 35річчя своєї трудової діяльності на фабриці.
Підтримати колег прийшли начальники підрозділів, члени профкому та члени
Правління. Із ґратуляційними словами до ювілярів
звернувся заступник голови правління Андрій Костюченко, а голова правління Андрій
Панченко особисто привітав кожного з них та вручив почесні грамоти. Найвагоміші ювілеї, 35-річні, відзначили
завідувач вимірювальної санітарної лабораторії Тетяна
Невмержицька та електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання Володимир Степаненко.
Крім того, всі «іменинники» були премійовані, а також
нагороджені поїздкою до Національного академічного дра-

матичного театру ім. І. Франка. Там вони переглянули комедію на дві дії «Мартин Боруля» за однойменним твором

українського класика І. Карпенка-Карого.
Через яскраві театральні метафори і гротеск вистава поступово схиляла глядача до думки про оманливість і навіть
трагічність відходу від власного «я» в ім'я ілюзорних ідей
зверхності. «Ідея фікс» Мартина Борулі (отримання дворянства) змусила глядачів краще зрозуміти самих себе, бути
більш розбірливими та критичними у власних прагненнях
та амбіціях. Що не кажіть, а класика актуальна у всі часи.

Поради від експерта

У товаристві побував незалежний
експерт — спеціаліст у галузі папероробних машин Райнер Маурер, який
За словами пана Маурера, йому доводилося бувати на
разом із генеральним директором WET AG, директором з виробництва WET EA Марселем Суттером про- більш ніж трьохсот галузевих підприємствах по всьому
світу, відвідувати фабрики колишнього СРСР та сучасної
вів аудит папероробного обладнання товариства.
України. До Малина фахівець приїхав вдруге,
під час першого свого візиту мав справу з ПРМ
Фабрики банкнотного паперу НБУ.
— Ми дослідили технічний стан та можливості всіх папероробних машин ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”, щоб визначити, яким чином
можна ефективно використати їхній потенціал
із найменшими витратами на модернізацію, —
розказав фахівець, котрий під час підсумкової
наради з керівництвом компанії представив свої
висновки та рекомендації.
— Візит пана Маурера дуже важливий для
нас, він бачив багато ПРМ і може порадити, що
треба змінити чи модернізувати в нашому обладнанні для того, щоб збільшити завантаженість машин. Ми маємо компенсувати більшими обсягами виробництва зниження цін на
електротехнічному ринку, а відтак і відсутність
зростання цін на нашу продукцію, — розповів
Марсель Суттер. — У той же час фахівці-маркетологи проводять ринкові дослідження, вивчають запити клієнтів та відвідують їхні
підприємства.

2 сторінка

№7 (578)

ПАПЕРОВИК

Житловий мікрорайон може лишитися без
води, якщо ТОВ «Фабрика санітарно-гігієнічних виробів» та

ТОВ «Малин Енергоінвест» не припинять ігри в кішки-мишки
Між ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”
та ТОВ «Фабрика санітарно-гігієнічних виробів» укладено договір, відповідно до якого наше
товариство забезпечує передачу
електричної енергії до мереж
фабрики санітарно-гігієнічних
виробів, а остання, в свою чергу,
оплачує вказану послугу.
Проте торішньої осені ТОВ перестало виконувати свою частку договірних зобов’язань: востаннє вони сплачували за послугу з передавання елек-

троенергії 22 листопада (причому, із
затримкою — за вересень місяць). Відтоді керівництво згаданого підприємства свідомо ухиляється від розрахунків із ПАТ “ВАЙДМАННМПФ”: мовляв, не платять, бо комунальне підприємство ТОВ «Малин
Енергоінвест» не розрахувалося з ними, а відтак коштів на оплату послуги
з передачі електроенергії у фабрики
немає. У такому випадку, згідно з договором, наше товариство має право
припинити подачу електроенергії боржнику, попередивши його не менше
ніж за 3 робочі дні. І хоча на папері це
положення чітко прописане, у реальному житті виникають певні «але»…
Як розповів головний енергетик
ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” Сергій Лук’яненко, від розподільчого пристрою
трансформаторної підстанції ТОВ
«Фабрика санітарно-гігієнічних виробів» живляться заклади, розташовані у
3-поверховому приміщенні колишньої
фабричної контори, у двоповерхівці, в
якій знаходиться банк, у будівлі, де колись була водолікарня…
Та найбільша проблема в тому, що
від того ж таки розподільчого пристрою отримує енергію блок питної
води ТОВ «Малин Енергоінвест» і, в

Найважливіше
про відпустки
•Всі особи, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, мають право на відпустки.
•Тривалість щорічної основної відпустки працівників товариства складає 30 днів (згідно зі ст.47 Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»).
•Щорічна відпустка надається працівнику за робочий
рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
•Не враховуються при визначенні тривалості щорічних
відпусток такі святкові і неробочі дні: 1 і 7 січня; 8 березня;
1, 2 і 9 травня; 28 червня; 24 серпня; один день (неділя) —
Пасха; один день (неділя) — Трійця.
•В кожному робочому році потрібно використати не
менше ніж 24 календарних дні відпустки.
•Дні щорічної відпустки, які залишились (понад 24 календарних дні), на прохання працівника можуть бути замінені грошовою компенсацією.
•Щорічну відпустку можна ділити на частини будь-якої
тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме 14 календарних днів.
•Щорічну відпустку потрібно використати, як правило, до
кінця робочого року, за який вона надається, але не пізніше
12 місяців після закінчення такого робочого року.
Відділ управління персоналом нагадує: щорічний відпочинок такий же важливий, як і щоденний сон. Піклуйтеся
про своє здоров’я!

разі відключення електропостачання
останньому, без води може лишитися
значна частина паперового містечка.
Тобто, як завжди, крайнім ризикує лишитися кінцевий споживач, який справно розраховується за надані послуги.
Інформація спонукає до певних роздумів: зокрема над тим, куди йдуть чималі гроші, сплачені малинчанами
комунальному підприємству: на заміну застарілих мереж, на розрахунки
з партнерами чи, може, на сплату заробітної плати? Життя підказує, що ні
на перше, ні на друге, може, на третє?
Хотілося б, щоб на цю проблему
звернула увагу місцева влада і відповідно зреагувала (адже, згідно із законом «Про забезпечення санітарного та
гігієнічного благополуччя населення»,
саме «органи виконавчої влади, місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм і
державного стандарту»). В іншому разі
ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” змушене
буде застосувати до ТОВ «Фабрика санітарно-гігієнічних виробів» положення договору щодо припинення
подачі електроенергії боржнику.

Відбувся медогляд
Нещодавно понад 270 працівників фабрики
пройшли медогляд, з них 49 жінок, решта — чоловіки, повідомили працівники здоровпункту. Це
100% співробітників товариства, які підлягали
огляду.
У результаті медики визначили людей, яким потрібне
додаткове обстеження (37), та осіб, що в них було вперше
виявлено загальні захворювання (29). П’ятдесят вісім
працівників було направлено на амбулаторне лікування, двоє, з аритмією, — на стаціонарне, та тридцяти
трьом показане санаторно-курортне лікування.
На першому місці серед поширеності — гіпертонічна
хвороба, на другому — остеохондроз, третє і четверте
місця посідають гастроентерологічні недуги та остеоартрози. За словами лікаря Тетяни Яцюк, нині, у рамках
пілотного проекту, держава частково компенсує вартість
гіпотензивних препаратів для гіпертоніків. Тож, якщо
маєте проблеми з тиском, можете отримати рецепт і
знижку, звернувшись до здоровпункту.
— Усього 10% хворих на гіпертонію приймають ліки
правильно, 60% — займаються самолікуванням за порадою сусідки чи знайомого, ще 10% — не знають про свій
недуг, а решта лікуються, як «припече», — розповіла Тетяна Олександрівна. — Недужим на остеохондроз рекомендуємо ЛФК та санаторно-курортне лікування,
гастроентерологічним хворим — дотримання дієти. І
всім, хто перебуває на диспансерному обліку, радимо
обов’язково відвідувати лікаря двічі на рік.
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Мудра жінка
Днями на заслужений
відпочинок колеги проводжали експедитора Тетяну Філоненко. Тетяна
Василівна віддала
праці на підприємстві
майже 42 роки — починала свій трудовий шлях
1971 року у науково-дослідній лабораторії.
— Після школи я вступала
на біологічний факультет Київського університету ім. Т. Г.
Шевченка, але, як це часто
трапляється, не добрала
балів. Працюючи в лабораторії, заочно закінчила ленінградський технікум. Згодом
вступила до університету, та
через проблеми зі здоров’ям
мусила покинути навчання.

Працювала у НДЛ, у баклабораторії цеху промводопостачання, у відділі технічного
контролю. З 2001 року перейшла до канцелярії. Гадала,
це тимчасово — на місяць,
однак місяць розтягнувся
більш ніж на 10 років.
За час роботи на фабриці у
Тетяни Василівни було 8 керівників — і з усіма вона знаходила спільну мову. Добре
відгукуються про неї і колеги:
інтелігентна, толерантна, товариська.
Головне для жінки — це
родина, якій вона присвячує
увесь свій вільний час, робить
все для того, аби кожен член
їхньої великої сім’ї не був обділений увагою, особливо опі-

У липні одразу двоє випускників
інженерно-хімічного факультету
НТУУ «КПІ» влилося до трудового
колективу підприємства. Богдан
Залітайло (на фото зліва) — інженер-технолог відділу розвитку,
Богдан Левченко — начальник
зміни цеху №3.
Богдан Залітайло двічі проходив
практику на нашому підприємстві, навіть дипломну роботу писав про реконструкцію
технологічного
потоку

кується 10-річною внучкою
та літнім татом, Василем
Васильовичем Костюченком, який, до речі пропрацював
на
паперовій
фабриці 47 років, пройшовши шлях від простого
робітника до начальника
цеху.
— Також на підприємстві трудилися моя мама,
сестра, чоловік і старший
син, — розказує Тетяна
Василівна.
У молодості вона захоплювалася грою на фортепіано, нині ж часу на хобі не
вистачає, та й інструмент
давно збули. Відтоді віддушиною для жінки стала кулінарія.
За більш ніж чотири десятиліття праці на фабриці Тетяна Василівна встигла
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заприязнитися з багатьма колегами — завдяки своїй неконфліктності, терплячості та
жіночій мудрості. І хоч різні
ситуації траплялися на роботі, жоден не може сказати
про неї кривого слова. А це
теж талант, яким володіє далеко не кожен.

Будьмо знайомі!
блиском в очах довго може розповідати
про улюблених гравців: Олександра
Шовковського, Андрія Вороніна, Зінадіна Зідана та Олівера Кана.
Його тезка — Богдан Левченко —
випускник того ж інженерно-хімічного
факультету. І спеціальність обидва
Богдани мають однакову — хімічна
технологія переробки деревини та рослинної сировини. Зараз Богдан Олександрович проходить стажування у
зміні Тетяни Купневич, допомагає молодому фахівцю порадами досвідчений
інженер-технолог Микола Фальківський.
— На перших курсах нас вчили переробці рослинної сировини, на старших — макулатури, адже вітчизняна книг, яка мене дуже вразила — постапапероробна галузь працює здебіль- покаліптичний роман Дмитра Глуховшого із вторинною сировиною. Малин- ського «Метро 2033».
Бажаємо обом Богданам вдалого
ська фабрика — одне з небагатьох
підприємств, яке використовує целю- старту — на їхньому першому робочому
місці.
лозу, — розказав юнак.
За словами БогУ неділю, 28 липня,
дана, на дозвіллі біля меморіальної довін полюбляє хо- шки Володимиру Недити в кіно та манихіну, почесному
влаштовувати при- громадянину Малина
ватні
кіноперег- і легендарному дирекляди з друзями, тору паперової фабзахоплюється філь- рики, відбулося зібрамами Гая Річі:
ння пенсіонерів та
— Деякі з них представників товабачив більше де- риства з нагоди 105сяти разів, проте ти річчя від дня його
дивлюся знову і народження. Народзнову. Захоплююся на пам’ять ще довго
комп’ютерними іг- берегтиме спогади
рами, вивчав web- про Володимира Мипрограмування. Та- колайовича за його неоціненний вклад у відбудову
кож люблю читати, та розвиток міста і очолюваного ним підприємодна з останніх ства у складний післявоєнний період.

Пам’ятаємо

ПРМ-13. Нині вивчає стандарти та
процедури підприємства, допомагає
йому в цьому досвідчена колега — менеджер з технологій Ліана Малікова,
яка також була керівником Богдана
Миколайовича під час його студентської практики. У товаристві трудиться
батько хлопця — начальник зміни
цеху №6 Микола Дмитрович. Саме він
порадив синові пов’язати своє життя з
папероробним виробництвом, про що
Богдан ані трохи не жалкує.
Серед своїх захоплень Богдан Залітайло особливо виділяє футбол. Каже,
подобається грати самому та вболівати
за улюблену команду «Динамо». Із
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Про кримську дієту і кишкові інфекції
Ви чули коли-небудь про
кримську дієту? На відміну від
популярних кремлівської і дюканівської, вона не вимагатиме від
вас жодних обмежень. Навпаки…
Одразу по приїзду на курорт, на
вулиці, купуйте пиріжок із
м’ясом (гурмани можуть замінити його маринованими мідіями чи креветками) і їжте. І,
до речі, руки при цьому мити не
обов’язково. Результати побачите незабаром — як правило,
невдовзі після трапези. Спочатку крутитиме в животі, а
далі — за класичним сценарієм,
притаманним кишковим інфекціям: нудота, діарея, слабкість…
Омріяний відпочинок на морському узбережжі може перетворитися на тиждень в
стаціонарі (кишкові інфекції лікують тільки там), але ж самі
розумієте, у кожної дієти є свої
побічні ефекти.
Якщо ж серйозно (а тема, яку ми
піднімаємо в статті, влітку актуальна
як ніколи), кишкові інфекції можуть
не тільки надовго вибити вас з колії, а
й становити неабияку загрозу життю.
За словами лікаря-терапевта здоровпункту Тетяни Яцюк, ця група інфекцій
викликає
захворювання
травного тракту, основними проявами
яких є підвищення температури тіла,
пронос, блювання. Інколи симптоми
проявляються після прихованого періоду, який може тривати від 1 до 7
днів. До кишкових інфекцій відносяться такі небезпечні захворювання,
як черевний тиф, дизентерія, харчові
токсикоінфекції, сальмонельоз, ботулізм, гастроентероколіт. Всі ці недуги
виникають внаслідок вживання інфікованих харчових продуктів або води.
Для кишкових інфекцій характерна
літньо-осіння сезонність, саме в цей
період відбувається ріст захворюваності.
Збудники кишкових інфекцій передаються за допомогою фекальноорального
механізму,
харчовим,
водним, контактно-побутовим шляхами. Факторами передачі є м’ясо,
яйця, вода, кухонний інвентар, брудні
руки, мухи. Джерелом інфекції може
бути хвора людина з клінічними проявами інфекції або здоровий носій.

Носії становлять епідеміологічну небезпеку, оскільки вони ведуть активний спосіб життя, при цьому
контактують зі здоровими людьми,
займаються приготуванням страв. Був
випадок, коли на лікарняні ліжка потрапило кількадесят людей після
спільного торжества — бо в кухаря, що

готував трапезу, відкрився гнійник на
руці. Інфекція потрапила до страв і
стала причиною отруєння гостей.
Зауважте: наявність збудників хвороб у продуктах не впливає на органолептичні показники якості останніх,
тож відсутність неприємного запаху
від їжі — ще не гарантія її доброякісності. У разі щонайменших сумнівів
лікар радить не вживати підозрілий
продукт — ризик у цьому випадку не
виправданий. Беручи з собою на роботу бутерброд чи компот, не полінуйтеся, поставте їх до холодильника —
адже за кілька годин, особливо у
спеку, із поживної ваша їжа може перетворитися на отруйну.
Нещодавно, під час медогляду зомлів чоловік. Під час з’ясування причин слабкості виявилося, що всю ніч у
нього була діарея, яка призвела до
зневоднення та падіння артеріального
тиску, що й спровокувало втрату свідомості. Аналізи показали кишкову інфекцію. Добре, що інцидент стався в
поліклініці і допомога була надана
вчасно. Лікування тривало два тижні.
Нині з чоловіком все гаразд.
Як повідомила лікар-інфекціоніст
В’ячеслава Бернацька, зараз до лікарні щодня звертаються люди з озна-
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ками кишкової інфекції. Скаржаться
на біль у животі, діарею, блювоту, підвищення температури. Найтривожніші симптоми — зниження артеріального тиску, зменшення тургору
шкіри, відсутність сечовипускання —
можуть свідчити про відмову нирок і
призвести до невідворотних наслідків.
Тому не займайтеся
самолікуванням —
одразу ж звертайтеся
до лікаря, бо, поперше, інфекційні захворювання заразні,
по-друге — вимагають спеціального лікування,
яке
в
домашніх умовах неможливе. Особливо
слід бути уважним
батькам маленьких
дітей: захисні функції
у малят недостатньо
сильні, а гігієнічні
навички — слабкі.
Не займайтеся самолікуванням антибіотиками. До приїзду лікаря пийте
багато рідини, щоб уникнути зневоднення організму. А ще краще дотримуйтеся щодня простих рекомендацій,
які допоможуть вам убезпечити себе і
родину від кишкових інфекції:
— не купуйте їжу на стихійних ринках;
— не придбавайте прострочені продукти, звертайте увагу на термін придатності й умови зберігання їжі;
— подорожуючи, не беріть з собою
швидкопсувні продукти (ковбасні, молочні, вироби з кремом, м’ясні салати,
паштети тощо);
— не споживайте воду з незнайомих
джерел;
— овочі та фрукти ретельно мийте;
— не готуйте багато їжі про запас;
— обов’язково мийте руки після відвідин туалету і перед приготуванням їжі.
Сподіваюся, ви свій вибір зробили.
Не на користь «кримської дієти», яка,
безперечно, вабить своєю вседозволеністю. А на користь профілактичних заходів, підкріплених правилами гігієни
та здоровим глуздом. Літо — пора нових
вражень і соковитих ягід, овочів та
фруктів, а не кишкових хвороб.
Оксана ГОРДІН.
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