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ПАПЕРОВИК
Нещодавно відбулося 

засідання Правління, 
на якому обговорювали 

ряд важливих для 
товариства питань. 

Зокрема, про затвердження
нових редакцій Методики оцінки
впливу ризиків на ефективність
бізнесу та Методики визначення
пріоритетності ризиків; про уп-
равлінські ранги товариства; про
підготовку до засідання Наглядо-
вої ради та про преміювання пра-
цівників з нагоди Сімейного
свята 

8 липня відбудеться засідання
Наглядової ради. З-поміж питань,
які готуються до розгляду, будуть
заслухані результати роботи това-
риства за 6 місяців та заходи, які
вживаються Правлінням для зни-
ження собівартості продукції.     

Протягом кількох 
місяців тривала 

підготовка до щорічного
і традиційного вже 
«Сімейного свята».

Цього року привід 
для торжества подвій-

ний — адже ми 
відзначатимемо ще й
поважний ювілей на-

шого підприємства —
його 140-річчя.

За словами менеджера із
зв’язків з громадськістю та
пресою Лариси Волинець,
багато в чому програма
свята буде традиційною, але
додасться чимало нового. До
того ж цього року ми очі-
куємо на прибуття числен-
них гостей — представників
наших партнерів із України,
близького і далекого зару-
біжжя.

Дійство розпочнеться об
11-й годині 9 липня у мі-
ському парку на стадіоні
«Авангард». Перша сотня
гостей візьме участь у розіг-
раші призу (пральної ма-

шини «Indesit»). Тому є
резон поспішити — мож-
ливо, колесо фортуни обере
саме вас.

Відбудуться футбольні
матчі та конкурси, для дітей

діятиме дитячий майданчик
із безліччю атракціонів:
міні-залізницею, машин-
ками, гіркою. Старші відві-

дувачі зможуть покататися
на сігвеях, постріляти в
тирах та взяти участь в ін-
терактивних іграх. Тож і ве-
ликим, і малим знайдеться,
чим  себе зайняти.

«Родзинкою» свята стане
кількагодинний концерт, в
якому братимуть участь ві-
домі артисти. Які? Це поки

що таємниця, приходьте —
дізнаєтеся. 

Зверніть увагу на банери.
На одному з них будуть вмі-
щені дитячі малюнки, тво-
рці яких беруть участь у кон-
курсі «Мій тато (моя мама)
працює на ПАТ “ВАЙД-
МАНН-МПФ”». Усі учас-
ники свята зможуть прого-
лосувати і визначити автора
найкращого малюнка. На ін-
шому банері розмістять сі-
мейне дерево фабрики, на
котрому будуть представлені
династії працівників під-
приємства. Там же проводи-
тиметься вікторина на тему
«Що я знаю про фабрику?».

Завершиться дійство дис-
котекою та салютом. 

Приходьте — і будьте ак-
тивними, вигравайте призи
та насолоджуйтеся спілку-
ванням у тісному сімей-
ному колі нашого товари-
  ства. Буде цікаво!

На знімку: «Сімейне
свято» 2010 року.

Свято не за горами, або Добре 
попрацювали — заслужили відпочинок

Із засідання 
Правління

Наприкінці червня в товаристві було організовано навчання  з по-
жежної безпеки — відпрацьовували план ліквідації аварійних ситуа-
цій (ПЛАС) у цеху №5 (продовження на стор. 3).

Гасили «пожежу»
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Керівники середньої
ланки ПАТ “Малинська

паперова фабрика-
ВАЙДМАНН” взяли

участь у навчанні за
тримодульною програ-
мою, що проходило на

базі Києво-Могилянської
Бізнес Школи. 

До програми були залу-
чені начальник відділу тех-
нологій та розвитку Ліана
Малікова, головний механік
Ігор Карпік, начальник
цеху №6 Сергій Головатчик,

начальник цеху №3 Ярос-
лав Гомулко, начальник
електроцеху Сергій Пет-
ренко, начальник цеху во-
допостачання та очищення
стоків Олександр Голотюк,
начальник вiддiлу адмініс-
трування замовлень та пла-
нування ресурсів Олек-

сандр Швидун, на-
чальник відділу
управлінського об-
ліку Сергій Они-
щенко, начальник
відділу управ-
ління персоналом
Максим Грицев,
начальник відділу
інформаційних те-
хнологій і зв’я-
зку Руслан Біло-
цький та заступ-
ник головного ен-

ергетика Микола Рудниць-
кий.

Під час навчання викла-
дачі допомагали слухачам
курсу сформувати розу-
міння контексту бізнесу і

ролі лінійних керівників в
управлінні компанією.

На практичних заняттях
вони відпрацьовували на-
вички постановки цілей, ос-
воювали делегування пов-
новажень та вчилися взає-
модіяти в команді. 

За словами начальника
відділу управління персона-
лом Максима Грицева, таке
навчання дуже корисне для
наших управлінців, адже
воно відбувалося не у фор-
маті «сухих» лекцій, а
швидше у формі полілогу,
коли кожен учасник тре-
нінгу міг поставити запи-
тання і отримати на нього
відповідь з уст професіона-
лів. До речі, викладачами
курсу були досвідчені фа-
хівці, які знаються не лише
на теорії менеджменту, але
й у впровадженні його при-
нципів у життя. Як, наприк-
лад, Ольга Щербина —
кандидат економічних на-
ук, доцент кафедри менед-

жменту КНЕУ ім. В. Геть-
мана, викладач Києво-
Могилянської Бізнес Шко-
ли, директор з персоналу
ТОВ «Промкабель Елек-
трика», та її колега Діана
Чернявська — бізнес-тренер
та консультант з питань за-
лучення, мотивації та роз-
криття талантів управлі-
нців, яка здобувала бізнес-
освіту в коледжі Grant McE-
wan College при Міжна-
родному Інституті Бізнесу,
має низку міжнародних сер-
тифікатів та досвід роботи
HR-директором в успішних
компаніях.

Сподіваємося, отримані
під час курсів знання ста-
нуть гарною «інвестицією»
для всіх керівників серед-
ньої ланки і допоможуть їм
налагодити ефективні ка-
нали комунікації зі своїми
підлеглими та з вищим ке-
рівництвом.

Вікторія ЛІСОВА.

Керівники збагатилися знаннями

На підприємстві 
готуються до реалізації

нового інвестиційного
проекту — заплановано

встановити систему,
яка контролюватиме

дефекти паперового по-
лотна на ПРМ-16, 

що в цеху №5.
Про це повідомив керів-

ник проекту — начальник
відділу інформаційних тех-
нологій та зв’язку Руслан Бі-
лоцький.

— Руслане В’ячеславо-
вичу, що спонукало до
впровадження цього про-
екту?

— Річ у тім, що зараз
якість паперу перевіряється
головним чином візуально,
при його накаті на тамбур,
та при різанні на поздов-
жньо-різальному верстаті.
Відбувається це на великій
швидкості, тому контролери
швидко втомлюються і не за-
вжди можуть побачити всі
дефекти. Аби випускати па-
пір належної якості, необхі-
дно вжити якихось заходів:
або збільшити в кілька разів
число контролерів, або ж

встановити систему «техніч-
ного зору» та етикетуваль-
ник. Оцінивши всі «за» і
«проти» людського фактору
та електронних систем, ми
зробили вибір на користь ос-
танніх. Перевагою цього ва-
ріанту є більша надійність і
можливість накопичити та
аналізувати статистичні да-
ні. На жаль, у нас немає ін-
формації, на якій ділянці по-
лотна частіше виникають
дефекти, немає карти дірок
та згустків. Тому не завжди
вдається вгадати, під час ко-
трого із процесів виникають
дефекти, і вжити дієвих захо-
дів задля їхнього усунення.

— Розкажіть, за яким
принципом працювати-
ме нова система, на-
скільки вона ефективна.

— Система «технічного
зору» складається з відеока-
мер, комп’ютера, модуля
дискретного вводу/виводу,
етикетувальника, пристроїв
звукової та світлової сигна-
лізації, а також програмного
забезпечення, що здійснює
аналіз паперового полотна.

Система «технічного зо-

ру» буде виявляти різні ви-
ди дефектів: наскрізні ді-
рки, зморшки, згустки, пля-
ми по всій ширині полотна,
а етикетувальник маркува-
тиме їх. А ще керівники змо-
жуть слідкувати за інс-
пекцією паперового полотна
дистанційно — у реальному
часі або ж переглядати на-
копичену інформацію за по-
передні періоди. 

— Руслане В’ячеславо-
вичу, вже визначено, хто
поставлятиме обладна-
ння та здійснюватиме
його монтаж?

— Так. Ми розглянули
пропозиції спеціалізованих
компаній із Росії та Німеч-
чини і зупинили свій вибір
на системі німецької компа-
нії, яка вже багато років має
справу з папероробним ви-
робництвом. Торік я відві-
дав одну швейцарську
фірму, потужного вироб-
ника паперу-основи для
шпалер на європейському
ринку. Там вже п’ять років
діє система сканування де-
фектів, яку плануємо вста-
новити і ми. Спеціалісти

цього підприємства запевня-
ють, що тепер вони досте-
менно знають, який тип
браку чим спричинений і що
треба робити при його появі.
Тож зараз їм достатньо на
півгодини зупинити ма-
шину і почистити вал або ж
сітку. І вже не потрібно га-
дати, що робити — система
підкаже... 

Шеф-монтаж системи
«технічного зору» здійснюва-
тимуть німецькі фахівці, а
основний цикл підготовчих
робіт проводитимуть наші
спеціалісти. Відбуватиме-
ться це орієнтовно в серпні,
остаточні строки буде узгод-
жено робочою групою.

— А яким буде еконо-
мічний ефект від впро-
вадження проекту?

— Економічний ефект від
впровадження проекту по-
лягає у мінімізації ризику
поставляти папір, який ви-
готовляється на ПРМ-16, не-
належної якості, а відтак —
у зменшенні кількості рек-
ламацій. Крім того, встанов-
лення системи сканування
дефектів дозволить покра-
щити імідж нашого підпри-
ємства як надійного пос-
тачальника високоякісної
продукції. 

Оксана ГОРДІН.

Якість паперу перевірятиме 
розумна система 
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У силу традицій та
особливостей целю-

лозно-паперового вироб-
ництва на нашому

підприємстві працю-
ють здебільшого чоло-

віки. Проте є один
підрозділ із цілком жі-
ночим обличчям — від-

діл технічного
контролю, очолюваний

Наталією Ткаченко.
Фахівці цього підрозділу

трудяться в різних ви-
робничих цехах, але

об’єднані спільною
метою — контролю-
вати технологічний

процес та якість гото-
вої продукції відповідно

до вимог споживачів. 
Часто жіночі колективи

порівнюють із осиними гніз-
дами, називають їх клон-
дайками інтриг та пліток. 

— Однак наш ВТК не з
таких, — переконує Наталія
Іванівна. — Навпаки, у від-
ділі панує взаєморозуміння
і підтримка, ми завжди зна-
ходимо компроміс навіть у
найскладнішій ситуації.
Дбаємо, щоб усім було ком-
фортно працювати в колек-
тиві: вітаємо одна одну з
ювілеями та підтримуємо у

складних життєвих ситуа-
ціях.

Знаєте, і в мене немає
приводу сумніватися у
правдивості цих слів. Рів-
ний, доброзичливий тон На-
талії Іванівни, її сердечність
у розмовах з колегами по-
бічні цьому свідчення. Є і
прямий доказ — жінка пра-
цює на підприємстві вже 30
років і за цей час ніколи на-
віть не думала змінювати
місце роботи.

Наталія Іванівна прий-
шла на фабрику 1981 року,
за направленням, після за-
кінчення хіміко-технологіч-
ного факультету Київського
політехнічного інституту.
Спочатку працювала на-
чальником зміни у цеху №2,
потім інженером-техноло-
гом та заступником началь-
ника цеху №1, а з 2004 року
очолює відділ технічного
контролю.

Родом вона із смт Нові Бі-
локоровичі Олевського рай-
ону, та саме на малинській
паперовій розпочалася і
трудова біографія Наталії
Іванівни, і її сімейне щастя.
Тут відбулося знайомство з
чоловіком, Василем Мико-
лайовичем Дубасом, який

нині працює старшим ма-
шиністом у цеху №3. 

Раніше їх із чоловіком ва-
били подорожі та нові вра-
ження, поділилася особис-
тим Наталія Іванівна, од-
нак тепер подружжя більше

цінує осіле життя і сімейний
затишок — з дачею та улюб-
леною кицькою, яка стра-
шенно боїться лікарів і
поїздок в автомобілі. 

А ще Наталія Іванівна

любить розгадувати крос-
ворди та вирощувати квіти.

— Раніше розводила фі-
алки, — говорить жінка, —
тепер ось взялася за как-
туси.

Хороша Наталія Ткаче-
нко людина, досвідчений
керівник, гарна господиня,
— говорять про неї колеги.
Інакше б не змогла вона
створити для себе і оточую-

чих такий гармонійний і за-
тишний маленький всесвіт.

На знімку: Наталія
Ткаченко на робочому місці.

Оксана ГОРДІН.

Технічний контроль —
з жіночим обличчям

(Продовження. Поча-
ток на стор. 1). 

Метою цього заходу, пові-
домив інженер з пожежної
безпеки Анатолій Тимощук,
було налагодження спіль-
них дій підрозділів ГУ МНС
(з одного боку) та підрозді-
лів добровільної пожежної
дружини (ДПД) і аварійної
рятувальної команди (з ін-
шого) під час ліквідації

умовної пожежі. 
— За легендою, на складі

сировини нібито сталася
пожежа. Тож начальник
цеху Віктор Мостович пові-
домив про це начальника
зміни котельного цеху,
який виконує функції дис-
петчера в аварійних ситуа-
ціях, а той вже зв’язався зі
мною, — сказав Анатолій
Іванович. — До прибуття
пожежників я дав розпо-
рядження інформувати го-
лову правління, його
заступника — голову ева-
куаційної комісії, дирек-
тора департаменту упра-
вління ланцюгом поставок,
який мав забезпечити
транспорт для евакуації

матеріальних цінностей та
сировини, головного енерге-
тика, котрий ухвалює рі-
шення щодо знеструмлення
об’єкта, та головного меха-
ніка, що, в разі потреби, мо-
білізує людей з аварій-
но-рятувальної команди для
демонтажу необхідного об-
ладнання. 

До прибуття аварійно-ря-
тувальних підрозділів
СДПЧ-13 ГУ МНС ми само-
тужки боролися з уявним
вогнем: знеструмили цех,
вимкнули вентиляцію, про-
вели оповіщення та умовну
евакуацію, гасили «вогонь»
за допомогою пожежних кра-
нів і вогнегасників. 

Згодом прибули вогне-
борці на двох автомобілях на
чолі з заступниками началь-
ника СДПЧ-13 Володими-
ром Рудюком та Володи-
миром Осяком, яким Анато-
лій Іванович змалював си-
туацію та надав вичерпну
інформацію про проведені
заходи. 

Рятувальники провели
розвідку і, у зв’язку зі знач-
ним «задимленням», ухва-
лили рішення використати
апарати свіжого повітря.
Потім встановили автоцис-
терни на пожежні гідранти і

почалася боротьба з уявною
стихією. Члени ДПД не
пасли задніх і після при-
буття професіоналів — за
проханням керівника га-
сіння пожежі Володимира
Рудюка допомагали їм про-
кладати магістральну ру-
кавну лінію та захищали
суміжні приміщення за до-
помогою пожежних кранів.

Врешті-решт, «пожежу»
було локалізовано і ліквідо-
вано.

— У ході навчання було
перевірено злагодженість
дій ДПД, аварійної ряту-
вальної команди, інших
служб товариства та ряту-
вальників МНС, відпрацьо-
вано систему оповіщення
згідно з ПЛАСом, — вважає
Анатолій Тимощук. — Тож
із поставленою метою ми
впоралися.

Вікторія ЛІСОВА.

Гасили «пожежу»
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Як іноді
добре 

вмости-
тися перед 

телевізо-
ром на канапі,

сховатися від усього
світу під теплим пле-

дом і, насолоджуючись
кожною миттю, та-

нути від улюблених 
ласощів. Яких? 

Шоколадних, на шоко-
ладі роблених, шокола-

дом политих,..
потопати у молочних і

чорних ріках нереаль-
ного ендорфінового 

блаженства.
Не дарма ж французи —

справжні поціновувачі шо-
коладу — започаткували се-
ред європейців смачну тра-
дицію: щорічно, 11 липня,
відзначати Всесвітній день
шоколаду. Приєднатися до
європейської спільноти про-
понують співробітниці ПАТ
“ВАЙДМАНН-МПФ”: заві-
дувач канцелярії Олена Ві-
зіренко й начальник відділу

технологій та розвитку
Ліана Малікова, які лю-
б’язно погодилися поділи-
тися з читачами газети  ре-
цептами своїх «коронних»
страв.

ШоКоЛАДНиЙ МУС
від   Олени Візіренко

150 г чорного (56%) шоко-
ладу

3 яйця
100 г цукрової пудри
100 г вершків
Ванілін, сіль
Шоколад розтопити на во-

дяній бані (або 1 хв у мікро-
хвильовій печі з 1 столовою
ложкою води). Жовтки збити
з 50 г цукрової пудри і вані-
ліном. Додати теплий (не га-
рячий!) шоколад, вимішати.
Збити вершки з 50 г цукро-
вої пудри. Додати збиті вер-
шки в жовтково-шоколадну
масу. Збити білки із дрібкою
солі, а потім обережно до-

дати їх у шоколадну масу.
Десерт готовий!

— Незважаючи на те, що
рецепт здається складним,
готується десерт легко, а ще
легше з’їдається, — говорить
Олена Олександрівна.—
Але ласунам доведеться за-
чекати. Десерт має постояти
в холодильнику не менше 4
годин, а краще — ніч. Сма-
куйте!

ТоРТ «ДАМСьКі
ПАЛьчиКи» 

від Ліани Малікової

Для тіста:
150 г вершкового масла
1,5 склянки борошна
1,5 склянки води
6 яєць 
Для крему:
2 склянки сметани
1 склянка цукру
Влити в каструлю і поста-

вити на вогонь воду, додати
вершкове масло. Коли суміш

закипить, зняти з вогню і до-
дати борошно, безперервно
помішуючи. Тісто остудити,
вбити по черзі 6 яєць. Тісто
викласти в кондитерський
мішок (можна в целофано-
вий кульок) і на деко, зма-
щене маслом (маргарином),
видавити довгастими (~ 20
см) ковбасками діаметром
~1-1,5 см. Випікати до готов-
ності.

Готові вироби легенькі,
сухі (без крапель вологи),
мають гарний золотистий
колір, не втрачають форму
після виймання з духовки.

Перемазувати їх кремом
треба відразу після випі-
кання, інакше «пальчики»
розм’якнуть.

Для приготування крему
треба збити міксером хо-
лодну сметану з цукром.

Всі пальчики вмочити в
крем і викласти на блю-
до перпендикулярними ша-
рами, потім торт щедро, з
усіх боків і зверху, посипати
тертим шоколадом. Смач-
ного!

Все в шоколаді!

До відзначення 140-
річчя підприємства го-

туються і в нашому
готелі — щоби гості 

почувалися там 
затишно і комфортно.
— Кажуть, театр почина-

ється з вішалки, так і фаб-
рика: для багатьох гостей
знайомство з нею розпочина-
ється з готелю, — напівсе-
рйозно, напівжартома гово-
рить менеджер з адміністра-
тивної діяльності Марина
Саченко. — Тому напере-
додні святкувань ми вирі-
шили зробити косметичний
ремонт: поклеїти шпалери,
дещо підфарбувати, оно-
вити. 

2006 року тут був серйоз-
ний ремонт — доводили до
пуття люкси та напівлюкси:
міняли, двері, кахлі, сантех-
ніку, самі розробляли ди-
зайн номерів, добирали
меблі, текстиль, елементи

декору. Зате тепер кожна
кімната має своє неповторне
обличчя. А цьогоріч ремон-
туються звичайні номери.

Загалом готель може од-
разу вмістити тридцятьох
двох людей (є 22 місця у за-
гальних кімнатах та 10 у
люксах і напівлюксах), а
протягом року тут зупиня-
лося 592 пожильці з різних
куточків світу: Франції,
Швейцарії, Норвегії, Італії,
Латвії, Фінляндії, Росії, Бі-
лорусі, Туреччини, Великої
Британії та інших країн.

Окрім гостей ПАТ “ВАЙ-
ДМАНН-МПФ”, там часто
живуть люди, які приїхали
у відрядження на інші під-
приємства. Тому готель
майже ніколи не буває по-
рожнім.

Завдяки старанням покої-
вок Ніли Баришевої, Любові
Пирожок, Галини Несте-
ренко та Любові Кирилової у

приміщеннях панує чистота
та затишок. Сподіваємося,
після ремонту, зробленого
силами працівниць ремон-
тно-будівельної дільниці Ок-
сани Никитенко та Ольги

Рябченко, наш готель стане
ще кращим.

На знімку: Ольга Ряб-
ченко демонструє нові шпа-
лери.

Готель готується зустрічати гостей


