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ІЗ ЧОГО
СКЛАДАЄТЬСЯ
ВЕНТС?
Перше знайомство
з підрозділами компанії
«Вентиляційні системи»
та людьми, які сьогодні
пишуть історію її успіху

ВІД НОВИХ
СТАНКІВ ДО
НОВИХ ЦЕХІВ
Модернізація компанії
набирає обертів і виходить
на якісно новий рівень

ХТО ДОБРЕ
ПРАЦЮЄ,
ТОЙ ДОБРЕ
ВІДПОЧИВАЄ
Переможці виробничих
змагань діляться враженнями
від відпочинку за кордоном

МРІЄТЕ
ПРО КАР'ЄРНЕ
ЗРОСТАННЯ?
ВАМ НА ВЕНТС!
Досвід роботи Антона Бондаренка
свідчить про те, що сумлінна
праця в компанії «Вентс» завжди
достойно винагороджується

НОВИНИ
МОДЕРНІЗАЦІЯ

ВЕНТС: від запуску нових станків
до відкриття нових цехів

М

инулий рік став для
компанії «Вентиляційні системи» роком активного розширення
виробництва й ознаменувався введенням в експлуатацію великої кількості нового
сучасного обладнання на багатьох дільницях. Та саме кінець року виявився найбільш
плідним у проведенні модернізації на підприємстві, адже
у грудні тут було відкрито
новий сучасний цех із переробки пластмас.
Неухильне зростання популярності продукції ВЕНТС у всьому світі вимагає від компанії
поступового нарощування
обсягів виробництва.
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Саме тому виробничі цехи підприємства постійно поповнюються новим сучасним обладнанням. Але сьогодні попит на
продукцію ВЕНТС такий, що
потребує значного технічного
посилення і, як наслідок, розширення виробничих площ.
Тому не дивно, що наприкінці
минулого року на підприємстві став до ладу новий цех із
переробки пластмас. У приміщенні цеху розмістилося
одразу 20 нових термопласт-

автоматів, що стало черговим
кроком у плановому розширенні виробничо-технічної
бази цієї дільниці.
Нові термопластавтомати мають широкі технічні можливості й демонструють високу
продуктивність у поєднанні з
максимальною якістю виробів, що виготовляються. Вони
вирізняються низьким енергоспоживанням, перш за все,
завдяки використанню двигунів змінного струму з вектор-

ним керуванням. Подібне
обладнання вже довело свою
високу надійність та ефективність під час роботи на інших
виробничих дільницях.
Відкриття нового цеху на підприємстві дозволило збільшити кількість робочих місць. Тож
у новий рік компанія «Вентиляційні системи» увійшла з
новими виробничими потужностями, новими високопрофесійними кадрами й можливостями.
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НОВИНИ
НАВЧАННЯ

З

ВЕНТС на шляху трансформації
мислення

вання світового вентиляційного лідера спонукає
компанію «Вентиляційні системи» до невпинного
розвитку і вдосконалення.
Для забезпечення якісного та
кількісного зростання на підприємстві діє система ощадливого виробництва (Lean
production). Оскільки впровадження інструментів цієї
системи можна покласти на
плечі лише підготованого персоналу, в компанії регулярно
проходять навчальні лекції та
тренінги для її співробітників.
У січні тут пройшов перший
ексклюзивний тренінг, адаптований під специфіку виробництва «Вентс» і такий, що
розглядає всі етапи виробничого процесу – від надходження замовлення до випуску готової продукції.
Унікальний тренінг, розроблений фахівцями служби якості
компанії, був орієнтований на
представників інженерно-технічного складу підприємства.
За оцінкою ведучого семінару,
старшого менеджера з ощадливого виробництва «Вентс»
Дмитра Чернуського, впровадження інструментів Lean
production дозволяє компанії
набагато ефективніше використовувати свої ресурси, залучаючи у виробничий процес
всіх співробітників, при цьому
максимально розкриваючи
їхній потенціал. У результаті таких дій компанія набуває
гнучкості, що дає їй змогу оперативно реагувати на запити
клієнтів і примхи ринку.
Головною метою навчальної
програми було набуття співробітниками «Вентс» практичних навичок у застосуванні
інструментів і принципів Lean
production. Зокрема, на тренінгу було розглянуто переваги
використання таких інструментів, як «Стандартна робота»,
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«Точно вчасно», «Витягування», «5S», «Потік одиночних
виробів». На базі отриманих
нових знань учасники тренінгу
вчилися ідентифікувати й усувати приховані втрати.

Як зазначає Дмитро Чернуський, тренінг викликав жвавий
інтерес аудиторії та радикальну зміну мислення присутніх
співробітників компанії з багатьох питань організації вироб-

ництва. Ба більше, нові знання послугували основою для
конкретних практичних перетворень у зонах персональної
відповідальності учасників
заходу.
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КАДРИ
ДОСВІД

К

Цінуйте роботу в компанії

олись видатний китайський мислитель Конфуцій сказав: «Обери собі
роботу до душі, і тобі не доведеться працювати жодного
дня у своєму житті». Приємно усвідомлювати, що багато
співробітників компанії «Вентиляційні системи» колись
дослухалися до цієї поради і
сьогодні працюють у своє задоволення. Наш співрозмовник – людина, яка знайшла
своє покликання в компанії
«Вентс» і присвятила йому
своє життя. Знайомтеся, Петро Михайлович Євтушенко
– особистість, яка стояла на
початку зародження компанії «Вентиляційні системи» і
зробила значний внесок у її
розвиток.
Петро Михайлович вже більше 17 років працює в компанії
заступником директора з капітального будівництва. У свої
73 роки ветеран «Вентс» може
похвалитися неабиякою кількістю реалізованих проектів та
особистих досягнень. Завдяки
результатам праці Петра Михайловича та його колег ми бачимо наше підприємство саме
таким, яким воно є зараз.

– Петре Михайловичу, розкажіть про Ваш шлях на підприємстві «Вентс».
– До появи компанії «Вентиляційні системи» я працював
у різних проектних інститутах

СРСР і незалежної України. У
той час я підготував проект
виставкового комплексу «Дім
Експо», після реалізації якого
працював там на посаді головного інженера. Через певний

час почала формуватися компанія «Вентс». Спочатку було
взято в оренду один термопластавтомат, на якому випускалися перші вентиляційні канали. Ще через деякий час було
придбано окремі будівлі заводу «Іскра», який на той момент
вже не функціонував. Саме цей
крок і став одним з найважливіших в історії компанії. Перед купівлею було потрібно провести
експертну будівельну оцінку,
тому на підприємство відправили мене. Зараз у це важко
повірити, але тоді тут панувала повна розруха: повалені
машини, купи металобрухту,
сміття і нерозчищеного снігу. Проте завдання я виконав
і зробив висновок. Спочатку
було придбано маленьку частину заводу «Іскра», потім ще
одну дільницю, потім ще одну.
Так, крок за кроком, компанія
«Вентиляційні системи» розросталася і розширювалася. У
2003 році було спроектовано
і побудовано офісну будівлю,
потім реконструйовано інші
споруди.
– Що Вам більше всього подобається у Вашій роботі?
– Ще в шкільні часи я мріяв стати будівельником, тому після

ЕКСКУРСІЯ

У

Студенти виявляють усе більший
інтерес до ВЕНТС

рамках програми співпраці з низкою навчальних закладів
України компанія «Вентиляційні системи» відкрила новий
сезон екскурсій на підприємство для майбутніх фахівців.
У перших числах березня нашими гостями стали викладачі та
студенти першого курсу кафедри прикладної екології, технології
полімерів і хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТіД).

На сьогодні дуже важливо,
щоб теоретичні знання, отримані студентами в навчальних
закладах, могли вчасно
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підкріплюватися на практиці.
Сучасні виробничі технології
та обладнання настільки динамічні у своєму розвитку, що

вимагають від сьогоднішніх і
майбутніх фахівців постійного
вдосконалення своїх практичних знань. Компанія «Вентс»
вважає своїм обов'язком допомагати студентам у набутті
таких знань і ділитися з ними
своїм багатим досвідом.
Під час екскурсії, яку провів
начальник відділу підбору та
адаптації персоналу Володимир Нікітін, студенти КНУТіД
побували практично у всіх це-

хах величезного підприємства
і змогли на власні очі побачити,
як працює сучасний промисловий гігант. У цехах з переробки
пластмаси гості спостерігали,
як відбувається процес лиття
пластмаси під тиском, а також
ознайомилися з технологією
екструзії та коекструзії. На інших виробничих дільницях
студенти змогли простежити
за процесами виготовлення
інструментального оснащен-
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КАДРИ

та зростайте разом із нею
школи вступив до будівельного
вишу. Я завжди любив креслити, уявляючи, як малюнок
у результаті перетвориться на
справжній об'єкт. Найбільше
мене вабило проектування.
Тому мені подобається моя
робота в цілому, адже це ніщо
інше як моє покликання. У моєму офісі є все необхідне: робоча техніка, література, тобто всі
засоби, щоб повністю зануритися в робочий процес.
Ще мені приносить велике
задоволення дивитися на результати своєї праці. Коли заходжу до нової будівлі, зведеної
за моїм проектом, відчуваю
найприємніші емоції та почуття. Бачити наяву те, що ще
недавно ти креслив на папері, це одночасно і хвилююче, і
приємно.
– Чи можете назвати найбільш значущі особисті досягнення?
– У далекому 1987 році від інституту проектування «Укргазпроект» мене направили на два
роки в Лівію для проектування
газопроводу. Там представники посольства СРСР попросили
мене створити проект школи
для дітей військовослужбовців,
які проживали в цій країні. Мені

ня, пластикових вентиляційних решіток, металовиробів та
припливно-витяжних устано-
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було цікаво займатися цим проектом, до того ж він анітрохи не
відволікав від основної роботи.
– Можливо, Ви згадаєте
якийсь цікавий випадок із Вашої практики?
– Із серйозних робіт у компанії
«Вентс» варто відзначити реконструкцію котельні, в приміщенні якої зараз розмістилася
дільниця зі складання вентиляторів. Сама котельня розвалювалася, не було перекриття.
Щоб створити там хороші умови
для роботи, ми зайнялися цією
дільницею і обладнали приміщення якісним перекриттям.
І ось у ньому якраз і полягала
заковика. Є такий будівельний
нюанс: у металокаркасі метал
досить міцний, але водночас
дуже гнучкий. При ходінні на
перекритті виникали вібрації,
що цілком зрозуміло і припустимо в таких випадках, і таке
перекриття абсолютно безпечне. Проте співробітників компанії, які працювали на цій дільниці, ці вібрації насторожували
і навіть лякали. Тому довелося
окремо зміцнювати конструкцію перекриття, що зрештою заспокоїло людей.
– Чи використовуєте Ви у своїй роботі сучасні технології?

вок. Екскурсанти навіть встигли
побувати у новому цеху порошкового фарбування, який

– У 28 років, коли я став начальником відділу будівельного
комплексу в проектному інституті, то активно займався впровадженням нових технологій у
проектуванні. З початком ери
комп'ютеризації з'явилися спеціальні столи для автоматичного креслення і багато інших технічних пристосувань. Я сприяв
навчанню своїх фахівців нових
методів роботи, мотивував і всіляко розвивав цей напрямок,
завдяки чому мій відділ в інституті був першим із використання
комп'ютерних технологій. Однак особисто мені це не було необхідно. Коли я самостійно взявся за проектування в компанії
«Вентс», то свідомо відмовився
від використання комп'ютера, оскільки люблю креслити і
все робити своїми руками. Для
мене робота на комп'ютері відрізняється від ручного креслення так само, як комп'ютерна
графіка відрізняється від полотна художника. Кожен, хто безпосередньо працює зі мною, знає,
що я люблю працювати з папером. З сучасних технологій мені
потрібен хіба що інтернет, де
можна знайти цікаву і корисну
інформацію на будівельну тематику, а також необхідні нормативні документи і БНіПи.

ось-ось буде введено в дію. На
завершення екскурсії Володимир Нікітін продемонстрував

– Розкажіть про Ваші захоплення. Чи маєте Ви хобі?
– Моє основне захоплення – це
рибальство. У цій справі я одинак: завжди віддаю перевагу
риболовлі там, де нікого немає.
Обираю місця на віддаленні мінімум 100 км від Києва. Я і машину собі купив з розрахунку,
щоб можна було їздити по лісах
і болотах. Чудово знаю Київське
море і Канівське водосховище.
Цього року встиг зловити непоганих окунів. Звісно, раніше
рибалив більш інтенсивно, а з
віком став приділяти улюбленому заняттю все менше часу. Але
як би там не було, за першої ж
нагоди завжди намагаюся виїхати з вудками на природу.
– Петре Михайловичу, чи хотіли б Ви щось побажати молодим співробітникам компанії «Вентс»?
– Цінуйте свою роботу, особливо сьогодні. Цінуйте і зростайте разом з компанією! Коли
я був молодим фахівцем, мій
начальник сказав одну банальну істину, яка запам'яталася на
все життя: потрібно жити так,
щоб щоранку із задоволенням
йти на роботу і щовечора із задоволенням повертатися додому. Цього я всім і бажаю!

гостям зразки найсучаснішого
вентиляційного обладнання,
які представлені у виставковому центрі компанії.
Підприємство «Вентиляційні
системи» відкрите для всіх,
хто цікавиться сучасним промисловим виробництвом і
пов'язує з ним своє майбутнє.
Для студентів і фахівців подібні екскурсії є чудовою нагодою
вивчити сучасний виробничий
процес, ознайомитися з умовами роботи на підприємстві,
поспілкуватися зі співробітниками промислового гіганта та
отримати відповіді на свої запитання. Ласкаво просимо на
«Вентс»!
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КОМПАНІЯ
ПІДРОЗДІЛ

К

Зустрінемо, нагодуємо й подбаємо

омпанія «Вентиляційні
системи» – це промисловий гігант із розвиненою виробничою структурою,
до якої входить велика кількість відділів та підрозділів, а
у штаті працює не одна тисяча
фахівців. Щоб доторкнутися
до кожної живої частинки нашої компанії, редакція газети
вирішила розпочати публікацію матеріалів про різні її
складові, а також про людей,
які щоденно пишуть історію
успіху «Вентс». Цього разу ми
розповімо про службу охорони, наші їдальні та медичний
пункт.

На захисті порядку
Виробничі площі компанії
«Вентс» розташовані на чималій території, тому не дивно,
що велику увагу тут приділяють питанням безпеки. На підприємстві організовано службу
охорони, на яку покладена ця
важлива місія. Як жартують
самі працівники служби, для
захисту компанії у них є ціла
рота співробітників. А керує
цією ротою начальник служби
Володимир Левицький. До
структури підрозділу входять
контрольно-пропускні пункти
та бюро перепусток. Цікаво,
що у службі охорони також
працюють жінки, які займаються оформленням перепусток
та проведенням інструктажів із
правил безпеки.
Охорона в компанії працює
позмінно 24 години на добу
сім днів на тиждень. Без попереднього огляду на територію підприємства неможливо
пронести будь-які підозрілі
речі або техніку. З не меншою пильністю відбувається
контроль за тим, що виносять
з підприємства. Щоденно в
компанії відбуваються планові
обходи території, цілодобово
працює система відеоспостереження. Спеціалісти служби
безпосередньо відповідають
за встановлення систем
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Ласкаво просимо, але спочатку надайте документи!

Медична сестра Тетяна Кузьменко бажає всім міцного здоров'я

сигналізації та відеоспостереження і контролюють їхню
справність. Варте уваги й поваги те, що при виникненні
надзвичайних ситуацій, наприклад, пожежі, служба охорони бере на себе ще й роль
пожежників.
До свого активу співробітники служби охорони можуть
занести велику кількість відвернених несанкціонованих
проникнень на територію під-

приємства і навіть виявлення
двох осіб, які знаходилися у
розшуку органами правопорядку. Проте, враховуючи всю
серйозність роботи, команда охорони зазвичай зустрічає працівників підприємства
усмішкою. «Окрім безпеки, головним у роботі нашого підрозділу ми вбачаємо формування
культури взаємовідносин між
нашими співробітниками та іншими працівниками «Вентс»,

адже, як і у військовій справі,
форма має бути не лише предметом гардеробу, а й символом порядку, надійності та довіри», – підкреслив заступник
начальника підрозділу охорони
Іван Воскобійник.

Ситно та смачно

Ефективний працівник – ситий
працівник. У компанії «Вентс»
добре розуміють це твердження, тому на підприємстві функ-

ВІСНИК ВЕНТС / №1 (53)/2019

КОМПАНІЯ

про ваше гарне самопочуття
ціонують дві їдальні, де можна
смачно пообідати й отримати
заряд енергії на весь день.
У їдальнях компанії «Вентс» працює 37 осіб, а керує підрозділом
Андрій Ткаченко. Тут за кожним
працівником закріплені конкретні обов’язки. Наприклад,
один фахівець має справу лише
з м’ясом, інший готує виключно гарніри, третій відповідає за
приготування перших страв. Щотижня колектив їдалень складає
нове меню, яке завдяки широкому вибору страв задовольняє практично всіх працівників.
Кавоманам і тим, хто не встигає
поснідати вдома, тут запропонують смачну каву, випічку власного виробництва та різноманітні
смаколики. За бажанням можна
навіть замовити піцу. В їдальнях
постійно реалізовуються нові цікаві ідеї, спрямовані на оптимізацію та покращення контролю
замовлень. Одним із останніх
таких нововведень є спеціальні
планшети, за допомогою яких
працівники підприємства можуть здійснювати свої замовлення, відстежувати й редагувати
свій вибір.
Працівники їдалень не можуть
залишити без обіду жодного
працівника, тому уважно від-

стежують замовлення й закуповують необхідну кількість
продуктів. У зв’язку з тим, що
штат компанії постійно зростає,
на приготування їжі витрачається ще більше зусиль. Оскільки «Вентс» активно підтримує
зв’язки з партнерами, підприємство часто відвідують поважні гості, які зазвичай теж не залишаються без смачного обіду.
Інколи такі гості зовсім неочікувані, і щоб організувати гідний
прийом, кухарям доводиться
вмикати більші швидкості й фантазію.

Будьте здорові!
Цей підрозділ компанії очолює
лише одна людина – Тетяна
Кузьменко. До роботи на нашому підприємстві Тетяна Павлівна
працювала в місцевій поліклініці
Боярки, але у 2002 році вирішила спробувати свої сили на посаді складальника у цеху виготовлення вентиляторів «Вентс».
Медичні знання та набутий раніше досвід стали в нагоді й на
новому місці роботи, адже Тетяні
Павлівні доводилося неодноразово допомагати колегам в разі

Зголодніли? Ласкаво просимо до наших їдалень!
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їхнього поганого самопочуття.
Згодом було вирішено створити
на підприємстві медичний пункт.
Тож не дивно, що обійняти посаду медичної сестри було запропоновано саме Тетяні Кузьменко.
У медпункті будь-який працівник компанії може отримати
першу медичну допомогу, необхідні медикаменти, зробити перев’язку, виміряти температуру
тіла та артеріальний тиск. Крім
того, до нашого вартового здоров’я часто по допомогу приходять працівники, яким лікарі
призначали серію уколів. Звер-

таючись до нашої медсестри, їм
непотрібно щоразу відвідувати
лікарню, що дозволяє одночасно лікуватись і працювати. Тетяна Павлівна також відповідає за
медикаментозне забезпечення
підприємства: вона контролює
наявність усіх необхідних лікарських засобів у кожному цеху.
Здоров’я – це найцінніше, що є
в людини, тому на кожному великому підприємстві має бути
повністю облаштований та забезпечений усім необхідним
медичний пункт. Робота Тетяни
Павлівни довела це на практиці, адже кількість вдячних їй
співробітників «Вентс» просто
зашкалює.
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Анна

СІУНОВА
контент-менеджер
веб-сайтів

КАДРИ

Футбольні
у стилі
ВЕНТС
Мрієте протанці
кар’єрне
зростання?
К А Р ' Є РА

П

ри пошуку й виборі
роботи мрії зазвичай
в аж л иву р ол ь ві д іграє можливість подальшого
кар’єрного зростання та особистісного розвитку. У цьому
сенсі компанія «Вентиляційні
системи» може позмагатися
з будь-яким іншим підприємством, адже сумлінна праця її
співробітників неодноразово
винагороджувалася підвищенням по службі та іншими
заохоченнями. На цю тему ми
поспілкувалися з працівником
заводу Антоном Бондаренком,
який зміг піднятися кар’єрними сходами від майстра до
начальника цеху. Своїм власним прикладом Антон продемонстрував, що бажання розвиватись і зростати в компанії
«Вентс» разом із старанням і
наполегливістю дає свої гідні
результати.
– Антоне, розкажіть, як Ви
почали працювати в компанії
«Вентиляційні системи».
– У січні цього року пішов
дев’ятий рік мого професійного шляху на підприємстві. У
2011 році почав працювати на
посаді майстра в цеху виготовлення промислової вентиляції.
Потрапив на завод звичайним
способом, розмістивши своє
резюме на спеціалізованих
інтернет-порталах. Мені зателефонували з компанії та
запросили на зустріч. Я пройшов співбесіду, і буквально за
день-два мені запропонували
пройти стажування, яке я, до
речі, проходив у цеху з виготовлення побутових вентиляторів.
До цього я вже чотири роки
працював майстром, тому стажування пройшло швидко й
легко. Замість трьох місяців
випробувального терміну мені
знадобився лише один.
– А як проходили наступні
етапи роботи в компанії?

10

Вам на «Вентс»!

починали свою кар’єру, що, на
Вашу думку, змінилося?
– Гадаю, що сталося багато
змін. На той час у нашому цеху
працювало близько 40 людей,
зараз тут працює втричі більше
спеціалістів. Кількість вентиляторів, які складають на одній
лінії, за цей час зросла у шість
разів. Щоб досягти таких результатів, ми добряче попрацювали над специфікою роботи,
змінили технології, оптимізували виробничі процеси в рамках
діючої на підприємстві системи
ощадливого виробництва.

– Потім мене перевели на посаду майстра в цех виготовлення
промислової вентиляції. Зізнаюся, специфіка роботи на цій дільниці набагато важча порівняно з
цехом виготовлення побутових
вентиляторів. Пригадую, перші
півроку я затримувався на роботі до восьмої-дев’ятої години
вечора, щоб максимально розвинути свої навички.
На посаді майстра я пропрацював майже чотири роки і
завжди намагався виконувати
свою роботу сумлінно та якісно. Можливо, це й стало причиною того, що в серпні 2014
року мені запропонували підвищення – посаду начальника
цеху виготовлення промислової вентиляції. Я був приємно
здивований і водночас насторожений, адже з цього моменту мені на плечі лягла серйозна
відповідальність. Проте за роки
роботи на посаді майстра мені
вдалося добре вивчити всі процеси на цій дільниці, їхні плюси
та мінуси, і я вже знав, що треба робити далі. Першим моїм
рішенням стали певні кадрові
перестановки, що дало змогу
оптимізувати та пришвидшити
робочий процес.

– Антоне, чим саме Вам подобається робота в компанії
«Вентс»?
– Найбільше вона мені подобається тим, що тут не буває
нудно. Постійно з’являються
нові завдання, вирішення яких
потребує особливого підходу. Люблю темп нашої роботи. На деяких підприємствах
процеси розтягуються в часі
й робота виконується повільно, натомість у нас все проходить майже блискавично.
Подобається різноманіття в
компанії. «Вентс» включає багато відділів та виробничих
майданчиків, і всі вони так чи
інакше співпрацюють. Кожного разу доводиться стикатися з чимось новим. На заводі
постійно оновлюється виробниче обладнання й технології
виробництва, тому завжди є
чого навчатися. В цілому все
це наповнює змістом робочий час і надає можливостей
для професійного розвитку.
Кар’єрне зростання теж дуже
приваблює.
– Якщо порівнювати сьогоднішній «Вентс» із тим підприємством, на якому Ви лише

– Як Ви оцінюєте роботу молоді сьогодні?
– На жаль, багато молодих
працівників сьогодні просто
бездумно виконують те, що їм
сказали зробити, не замислюючись над тим, як можна покращити процес. Адже завдання
можна виконувати не лише тим
способом, який тобі нав’язали,
але й винайти свій, більш ефективний. Саме ініціативних та
працелюбних ми намагаємося
брати в команду.
– Чи хотіли б Ви щось сказати
молодим спеціалістам, які
сьогодні працюють на нашому заводі?
– Так, насамперед хочу побажати їм ініціативності, наполегливості та впевненості
у своїх силах. На жаль, зараз
помітна така тенденція, що
молодь рано здається. До нас
приходять стажери, і видно, що
деякі з них намагаються щось
робити. Я спостерігаю за ними
та іноді думаю, ну ось ще один
крок і ми візьмемо їх у штат.
Проте саме на цьому кроці
вони часто зупиняються. Сьогодні важливо не сумніватися в
собі й чогось прагнути. А якщо
ти ще й активна та ініціативна
людина, то, безсумнівно, твоя
кар’єра на нашому підприємстві піде вгору.
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НАШІ ЛІДЕРИ

ЛІДЕР
ВЕНТС

БРИГАДА

Вітаємо найкращих співробітників!

Зміна «C» майстра Приходько Інни
Миколаївни, цех переробки пластмас №1
(вгорі)
Бригада №23 бригадира Хомича Дмитра
Олеговича, цех виготовлення вентиляторів
(у центрі)
Бригада Топал Валентини Василівни,
цех виготовлення решіток із пластмаси
(праворуч)
Цех

Грудень 2018 року

Січень 2019 року

Цех виготовлення
вентиляторів

Бригада №1 (бригадир Ковальчук Світлана Василівна)
Бригада №17 (бригадир Науменко Олександр Олександрович)
Бригада №23 (бригадир Хомич Дмитро Олегович)

Бригада №1 (бригадир Ковальчук Світлана Василівна)
Бригада №17 (бригадир Науменко Олександр Олександрович)
Бригада №23 (бригадир Хомич Дмитро Олегович)
Бригада операторів тамподруку (бригадир Ігнатенко Наталя
Іванівна)

Цех виготовлення
решіток із пластмаси

Бригада Топал Валентини Василівни

Бригада Коритко Світлани Федорівни

Цех пакування №4

Бригада Доценко Людмили Василівни

Бригада Доценко Людмили Василівни

Цех виготовлення
припливно-витяжних
установок

Лінійка №6, бригадир Будник Сергій Олексійович
(дільниця моноблокових ПВП)

Бригада Гордієнко Валентини Дмитрівни
(дільниця «Керуючі пристрої»)

Цех виготовлення моноблокових припливно-витяжних установок

Бригада №6 бригадира Будника Сергія Олексійовича

Цех виготовлення
промислової вентиляції

Лінійка №2, майстер Алфьорова Світлана Михайлівна

Лінійка №2, майстер Алфьорова Світлана Михайлівна

Цех металовиробів

Дільниця СМЕ, бригада Саченка Олександра Леонідовича
Дільниця «Амада», зміна «A» бригадира Шпака Ростислава
Васильовича
Дільниця «Штампування», зміна «В» майстра Кабиша Сергія
Володимировича

Дільниця СМЕ, бригада Саченка Олександра Леонідовича
Дільниця «Амада», зміна «A» бригадира Шпака Ростислава
Васильовича
Дільниця «Штампування», зміна «А» майстра Любченка
Олега Андрійовича

Цех переробки
пластмас №1

Зміна «C», майстер Приходько Інна Миколаївна

Зміна «C», майстри Приходько Інна Миколаївна, Калабушкін
Роман В’ячеславович, Кабанов Юрій Миколайович

Цех переробки
пластмас №2

Бригада Файгенбаума Олександра Вікторовича (дільниця
рідкого фарбування)

Бригада Файгенбаума Олександра Вікторовича (дільниця
рідкого фарбування)

Цех фарбування
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Бригада Л4 (бригадир Ніколаєнко Світлана Петрівна), лінія
автоматичного фарбування
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ТВОРЧІСТЬ
ОПЫТ
ГА Л Е Р Е Я

Н

Новий рік очима дітей

овий рік – один із
найяскравіших та довгоочікуваних свят для
дорослих і дітей. Адже це
святкова ялинка, новорічні
прикраси, різноманітні смаколики і, звісно, Дід Мороз
із подарунками. А ще очікування дива й чудес. А яким
бачать Новий рік діти? Напередодні свят компанія «Вентиляційні системи» задалася
цим питанням і запропонувала дітям співробітників поділитися своїм передсвятковим
настроєм і намалювати Новий
рік. І ось що вийшло.
Цього разу діти проявили небачену солідарність і взяли
найактивнішу участь у проекті,
підготувавши майже 100 художніх робіт і аплікацій. Одразу зауважимо, що такої кількості творів дитячого мистецтва
наш завод ще не бачив. І це
не дивно, адже, з одного боку,
дитяча сім'я ВЕНТС із кожним
роком розростається, а з іншого – ну яка дитина відмовиться
намалювати улюблене свято?
Тому обидві їдальні заводу на
деякий час перетворилися на
художні галереї, даруючи всім
охочим частинку новорічної
казки.
Яким же бачать Новий рік діти
наших співробітників? Судячи з їхніх робіт, головними
атрибутами цього свята є новорічна ялинка, Дід Мороз зі
Снігуронькою, сніжинки зі сніговиком, веселі лісові звірятка,
а також домашня свинка, якій
цього разу випало стати символом нового року. Проте не
обійшлося і без новаторських
рішень. Деякі юні майстри
мають свій індивідуальний погляд на новорічну тематику і
зобразили барвисті літні квіти,
пінгвіна з упійманою золотою
рибкою, задумливу сороку, яка
крокує засніженим лісом, а також ангела, що пролітає в зоряному небі. І нехай багато дітей
поки не орієнтуються в жанрах
і стилях образотворчого
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мистецтва, у галереї стилі були
представлені досить широко.
Тут можна було побачити роботи в дусі абстракціонізму, імпресіонізму, модного сьогодні
примітивізму і навіть кубізму.

Новорічна галерея завершила свою роботу, подарувавши
глядачам позитивні емоції та
святковий настрій. Та й самі
художники не залишилися без
подарунків – усім було вру-

чено чудові ялинкові кульки з
логотипом ВЕНТС. Ми зичимо
всім діткам у нинішньому році
цікавих відкриттів, подальшого розвитку своїх талантів та
нових творчих досягнень!
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СПОРТ І ВІДПОЧИНОК
ТУРНІР

С

Любителі більярду позмагалися
за кубок VENTS-POOL

пілкування між співробітниками компанії
«Вентиляційні системи»
не обмежується лише робочим часом. Маючи різноманітні захоплення й володіючи
численними талантами, наші
заводчани об'єднуються у
групи за інтересами та іноді
проводять вільний час разом.
Компанія вітає подібні ініціативи й усіляко сприяє їхній
реалізації. Вже багато років
підприємство підтримує проведення заводського футбольного турніру VENTS FOOTBALL
CUP і рибальського фестивалю VENTSFISH. І ось напередодні новорічних свят на заводі
було покладено старт новій
традиції, яку високо оцінили
любителі більярду.

15 грудня минулого року в
столичному більярдному клубі «Тріумф» відбувся перший
заводський турнір з більярду
VENTS-POOL. Незважаючи на
зимову прохолоду, цей день
видався досить жарким для 16
учасників турніру, який проводився за кубковою системою.
Після нетривалої урочистої частини й теплих напутніх слів від
заступника директора з управління персоналом Шумарової
Тетяни Дмитрівни та заступника директора з виробництва
Радера Олексія Олександровича учасники турніру прове-
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ли жеребкування й узялися за
справу.
Усі учасники VENTS-POOL продемонстрували гідну гру. Брак
майстерності у декого з надлишком перекривався величезною жагою до перемоги.
Проте після проведення ба-

гатьох поєдинків було визначено найкращих. Третє місце
дісталося начальнику дільниці
двигунів Олександру Аркушу.
Одного кроку до перемоги не
вистачило продакт-менеджеру
Дмитру Яблоньку, який посів
почесне друге місце. Ну а переможцем турніру став фахівець
відділу розвитку Олександр
Чибрисов, якому й дістався кубок VENTS-POOL. Трійку лідерів
було нагороджено медалями
й сертифікатами на купівлю
товарів у одному з популярних
інтернет-магазинів. Однак із
порожніми руками цього дня

не пішов ніхто. Всі учасники
турніру отримали пам'ятні грамоти, тематичні реглани і, що
найголовніше, позитивні емоції та яскраві враження.
Перший турнір позаду, але попереду нові старти. Запрошуємо всіх працівників підприємства взяти участь у другому
турнірі VENTS-POOL, який відбудеться цього року. Не лишайте
себе задоволення гарно провести час у компанії колег та випробувати власні сили та удачу.
Приєднуйтеся до дружнього заводського колективу любителів
більярду!
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СПОРТ І ВІДПОЧИНОК
ОПЫТ

КРАЩИМ ПРАЦІВНИКАМ –
4
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Віталій РУДИЙ,

оператор складу №3

Р

азом із дружиною ми відпочивали в Туреччині, а
саме на найкращому турецькому курорті – Анталії.
Приємно усвідомлювати, що твоя праця дає такі результати, за це ми й любимо «Вентс».
До речі, це був мій перший виїзд за кордон. Сподобалася країна в цілому. Особливо вартий уваги місцевий
клімат, схожий на український, і зовсім не схожий на
наш порядок на вулицях. Згадуючи про сам відпочинок, то ми взяли від нього все! Гуляли містом, купалися в морі та засмагали під пекучим сонцем – словом,
відпочили в кращих традиціях українського туриста на
закордонному курорті.

6р
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таранна праця в компанії «Вентиляційні
системи» ніколи не
залишається непоміченою.
Окрім кар’єрного зростання,
преміювання, проведення
екскурсій по Україні та інших
приємних бонусів компанія також забезпечує своїм
найкращим працівникам
якісний сімейний відпочинок
на найвідоміших зарубіжних
курортах. Ось і минулого
року 22 наших співробітники в якості подяки за свою
сумлінну працю отримали
від «Вентс» путівки на літній
відпочинок у п’ятизіркових
готелях Туреччини та Єгипту.
І дехто з них поділився своїми враженнями.

Микола ПІНЧУК,

машиніст екструдера, цех переробки пластмас №2

В

ід імені моєї немаленької сім’ї хочу висловити щиру
подяку компанії за можливість відвідати Єгипет. Там
ми відпочивали разом із дружиною та двома дітьми. Обираючи країну для відпочинку, ми вирішили зупинитись на
тій, яка знаходиться на більшій відстані від України, щоб
якомога краще відчути заморську культуру. Звісно, трохи
бентежив переліт, але воно було того варте. Дуже сподобались прогулянки на яхті та квадроциклах. Ми дослідили
місцеві скалисті рельєфи та чудово провели час на воді.
Навіть дайвінг спробували. Особливо від цього всього
були в захваті діти. Після такого відпочинку я зрозумів, що
«Вентс» насправді піклується про своїх працівників і відкриває перед ними неабиякі можливості.
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СПОРТ І ВІДПОЧИНОК

НАЙКРАЩИЙ ВІДПОЧИНОК!
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Андрій ДРОБОТУН,

слюсар-електромонтажник
шостого розряду, цех виготовлення
промислової вентиляції

Д
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ому ми обрали для відпочинку саме Туреччину? Це було наше спільне сімейне
рішення, адже відпочивати ми поїхали усі разом. Також компанію нам склала родина іншого кращого працівника «Вентс» Миколи Жданова. Оскільки це були наші
перші відвідини країни, нас захопило абсолютно все. Діти були в захваті від екскурсій
історичними місцями і пам’ятками. Дорослим, особливо жіночій частині, припала до
душі екскурсія на фабрику хутра. Готель, у якому ми мешкали, просто супер! П’ять
зірок дають про себе знати як у плані обслуговування, так і місцевої інфраструктури.
Гарні будівлі, розкішні ресторани, великі басейни та ще багато іншого просто затягує.
Якщо сказати коротко: все на найвищому рівні. Ми вдячні нашій компанії за такі поїздки, бо, по-перше, вони дозволяють відпочити тілом і розумом, а по-друге, мотивують ще краще виконувати свої посадові обов’язки і самим ставати кращими.

в

Ч

відпочивав разом із дружиною
в Туреччині. Зупинились у п’ятизірковому готелі з усім необхідним
для наших забаганок, тож романтична атмосфера була гарантована. Вразили чистота і порядок, які
досить нечасто побачиш у рідних
краях. Етикет і ставлення до гостей у Туреччині на дуже високому
рівні. За час нашого перебування в
країні ми намагалися відвідати усі
можливі екскурсії. Добре, коли був
гід, адже мовний бар’єр давався
взнаки. Але ми з дружиною завжди
знаходили вихід із ситуації. Гуляючи
містом, нам цікаво було ознайомитися з аутентичною турецькою архітектурою. Романтики додала прогулянка на кораблі. Після цієї поїздки
дружина примушує мене ще краще
працювати, щоб згодом отримати
ще одну путівку. Звісно, це жарт,
але заснований на реальності, бо
якщо старанно працювати і сумлінно виконувати свої завдання, то
компанія обов’язково відповість
тобі взаємністю.
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р
Ольга ПАНЧЕНКО,

маляр по металу, цех фарбування

Я

6р

Іван ЧЕГИСА,

електромонтер,
енергослужба

о Єгипту ми поїхали всією сім’єю – я, дружина і двоє
наших хлопців. Компанія подарувала мені поїздку
до найкращого курорту цієї країні Шарм-ель-Шейху.
Сподобались і готель, і обслуговування. Але найбільше
задоволення принесла місцева природа. Клімат у Єгипті – те що треба. Думаю, як добре було б замінити нашу
українську зиму на єгипетську. Чистеньке Червоне море
охопило не тільки наші тіла, але й душі. Ми пірнали з
аквалангами і мали змогу на власні очі побачити місцеву підводну фауну. Вражаюче видовище! Дітям також
дуже сподобалася прогулянка на кораблі. Що ще можна додати? Якщо ти дбаєш про «Вентс», то й «Вентс»
подбає про тебе.
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МОЗАЇКА
СВЯТО

ПРО ВІЧНЕ

Юні артисти подарували
ВЕНТС різдвяну казку

З

а багато років у компанії «Вентиляційні
системи» з'явилося
й прижилося чимало гарних традицій. Одна з них
– театралізовані виступи
учнів підшефної школи
перед співробітниками
нашого підприємства напередодні новорічних
свят. Такі виступи перетворюються на справжні
міні-вистави з захопливим сюжетом, піснями,
танцями та різдвяними
колядками. Ось і цього
разу школярам було чим
здивувати глядачів.
26 грудня привніс у розмірене життя підприємства трохи святкових веселощів. Це юні учасники
вокального ансамблю
«Мрія» при Центрі творчості «Оберіг» на базі боярської загальноосвітньої
школи №1 влаштували
для співробітників компанії яскраве костюмоване
дійство. Із властивим їм
юнацьким запалом вони
розіграли сценки з народ-

LOVEnts: свято
кохання в компанії
«Вентс»

К

охання наповнює сенсом кожну хвилину нашого життя та мотивує на
нові звершення. Воно завжди надихало й продовжує надихати письменників,
поетів, художників, скульпторів та навіть
винахідників на створення своїх найкращих творів. Натхненний і сповнений тепла та кохання колектив «Вентс» вирішив
влаштувати своє свято на честь цього прекрасного почуття.

ного фольклору, що супроводжувалися піснями,
танцями й традиційними
колядками з побажаннями всім миру, злагоди,
щастя й добра.
Глядачі з величезним інтересом спостерігали за
розвитком сюжету, який
занурив усіх присутніх у
різдвяну атмосферу. Тут
можна було побачити як
традиційних персонажів –
доброго ангела, підступне
бісеня, ряджену козу, так і
зовсім несподіваних героїв – циганку і доктора Хау-

са. Так, сучасне мистецтво
часто виходить за рамки
звичних форматів. Проте
як би темні сили на чолі
з бісеням не старалися
нашкодити, в українській
традиції завжди перемагає добро. Саме це ще раз
підтвердили наші талановиті гості й натякнули,
що добро може бути й у
вигляді подарунків. Вдячні глядачі натяки зрозуміли правильно і вручили
юним артистам від імені
компанії різні гостинці й
солодощі.

Щоб розкрити емоції наших співробітників та наповнити їхні серця романтикою,
14 лютого в компанії «Вентиляційні системи» було організовано фотозону до Дня
святого Валентина. Цього дня кожен охочий міг зробити яскраві світлини на тлі
повітряних куль і паперових літачків, що
злітають у небо. Адже саме кохання здатне
підносити нас до небес і дарувати відчуття
вільного польоту.

Годі мовчати! Час дивувати!
Ви пишете вірші, але про це знають лише члени вашої сім’ї та домашній кіт Арнольд? Полюбляєте малювати, але й досі жодний
художній музей не влаштував виставку ваших робіт? Колекціонуєте цікаві речі, але й до сьогодні вони припадають пилом у шафі?
Саме для вас компанія «Вентиляційні системи» запроваджує

ГАЛЕРЕЮ ТАЛАНТІВ ВЕНТС!
Лише одне ваше бажання – і про ваші таланти
дізнається весь колектив нашого підприємства,
адже ваші роботи демонструватимуться у двох заводських їдальнях! Цікаво? Тоді збирайтеся з думками
і звертайтеся до Департаменту з управління персоналом
за тел. 2270 або пишіть на E-mail: a.radzevil@vents.kiev.ua
(контактна особа – Альона Радзевіл).
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