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ВЕНТС ТИСНЕ НА
ГАЗ І НАБИРАЄ
ОБЕРТІВ
Модернізація компанії
«Вентиляційні системи»
набирає відчутного
прискорення і виходить
на якісно новий рівень

150 КВАДРАТНИХ
МЕТРІВ НОВИХ
ІДЕЙ ТА РІШЕНЬ
Компанія «Вентс» взяла
участь у наймасштабнішій
виставці ISH 2019
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Ярослав Ковальчук розповідає про
свій шлях у компанії «Вентс» та ділиться
власними секретами успіху

О

У компанії «Вентиляційні
системи» стартував новий
сезон інновацій

БУДЬТЕ АКТИВНИМИ,
ЦІЛЕСПРЯМОВАНИМИ,
І РЕЗУЛЬТАТ НЕ
ЗАБАРИТЬСЯ!

СТ

УСПІХ ВЕНТС
ЗАЛЕЖИТЬ
ВІД ІНІЦІАТИВИ
КОЖНОГО

НОВИНИ
МОДЕРНІЗАЦІЯ

П

Вентиляція ВЕНТС заграє новими
яскравими фарбами

опулярність продукції
ВЕНТС в усьому світі неухильно зростає, тому
особливу увагу компанія
«Вентиляційні системи» приділяє розширенню виробничих площ та модернізації
обладнання. Нещодавно ми
повідомили про відкриття на
підприємстві нового майданчика з переробки пластмас,
і ось чергова важлива подія:
відкриття нового цеху фарбування.
До запуску нового цеху на
підприємстві функціонували
три фарбувальні дільниці:
одна дільниця автоматичного
порошкового фарбування та
дві дільниці ручного фарбування з використанням однопостових апаратів ручного
напилювання. За останні два
роки площа офарбованих поверхонь збільшилася вдвічі.
Активне зростання виробництва потребувало розширення площ, тому було ухвалено
рішення запустити новий цех
фарбування.
Н о ва д і л ь н иця от римала
найсучаснішу лінію автоматичного порошкового фарбування Gema. Це технологічний комплекс обладнання
для попередньої підготовки
поверхні, нанесення порошкового покриття на метал і
подальшого запікання в печі
полімеризації. Лінія використовуватиметься для фарбування виробів промислової вентиляції, моноблокових
ПВП та повітророзподільних
пристроїв. Заплановано, що
робота нового цеху фарбування дозволить збільшити
загальну площу офарбованих
поверхонь до 130 тис. кв. м
на місяць.
Однією з переваг нової лінії є змога фарбування
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Начальник нового цеху фарбування Василь Коваленко
перевіряє готовність обладнання до роботи.

виробів завдовжки до двох
метрів, які виготовляються
на підприємстві у великій
кількості. Порівняно з раніше
встановленою автоматичною лінією нове обладнання
більш автоматизоване, має
більшу потужність та продуктивність, забезпечує краще
оброблювання виробів перед
фарбуванням, а також споживає менше електроенергії.
Для зміни кольору на новій
лінії потрібно всього лише
15-20 хвилин. Безперечною
перевагою нової дільниці є її
розташування біля цеху металовиробів, що спростить та
прискорить транспортування
напівфабрикатів для їх подальшого фарбування.
Відкриття нового цеху фарбування дозволило компанії
«Вентс» зробити черговий
важливий крок у своєму розвитку. Тепер підприємство
зможе не тільки збільшити
кількість офарбованих виробів за одиницю часу, але й потішить споживачів ще кращою
якістю продукції.

ВІСНИК ВЕНТС / №2 (54)/2019

НОВИНИ
МОДЕРНІЗАЦІЯ
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ВЕНТС тримає курс
на автоматизацію виробництва

ещодавно ми розповіли
про відкриття на підприємстві нового цеху
переробки пластмаси і сучасне
виробниче обладнання, яке
надійшло в його розпорядження. Услід за термопластавтоматами (ТПА) в новому цеху запрацював робот-маніпулятор
Hilectro Robot XT.
Застосування роботизованого
обладнання не в новинку для
«Вентс». Уже багато років на
різних майданчиках вентиляційного гіганта успішно працює різноманітна автоматизована техніка. Одним із останніх придбань
компанії в цьому напрямку став
ще один робот-маніпулятор
Hilectro XTA Серво. Працюючи в
парі з термопластавтоматами і
замінюючи оператора, він дозволяє домогтися більш високих
кількісних та якісних показників
при виробництві продукції. Крім
того, спеціалісти, що обслуговують ТПА, відзначають підвищення зручності роботи на цьому
обладнанні.
Новий Hilectro Robot XT дозволяє повністю автоматизувати
роботу термопластавтомата.
Маніпулятор в автоматичному
режимі встановлює заставні
елементи в ливарні форми, знімає готові вироби з прес-форми, переміщує і складає готові
вироби, відокремлює ливники,
контролює вилучення виробів
та ливників із форми та забезпечує її змазування. Впровадження Hilectro Robot XT дозволило
скоротити роль людського фактора у виробничому процесі та
прискорити випуск продукції.
Компанія «Вентс» впевнено
тримає курс на автоматизацію
виробничих процесів. У найближчих планах компанії – придбання і запуск в експлуатацію
чергової партії роботів-маніпуляторів, а також нових високопродуктивних автоматизованих верстатів.
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НОВИНИ
ОПЫТ

Футбольні
у стилі ВЕНТС
Під знаком танці
енергозаощадження
В И С ТА В К И

С

та інтелектуальних технологій

ередина березня поточного року відзначилася
проведенням виставки
ISH 2019 – однієї з наймасштабніших промислових подій Європи. Компанія «Вентиляційні системи» скористалася нагодою представити свою продукцію європейській публіці і
традиційно взяла участь у цьому заході. На сучасному двоповерховому стенді загальною
площею майже 150 кв. м були
продемонстровані як останні
розробки компанії, так і вже
добре відомі на світовому
ринку продукти та рішення.

Виставка проходила 11–15 березня у Франкфурті-на-Майні
(Німеччина), зібравши на одному майданчику представників
близько 2500 компаній з усього світу. На території площею
понад 300 тис. кв. м відвідувачі та учасники виставки мали
змогу ознайомитися не тільки
з продукцією та рішеннями у
вентиляційній галузі, а й з передовими технологіями енергозаощадження та економії
природних ресурсів, системами опалення та кондиціювання
повітря та іншим обладнанням
HVAC-індустрії.
Нові розробки «Вентс» були
представлені на стенді Blauberg
Group, частиною якої компанія
є. «Цього року ми зробили акцент на інтелектуальних технологіях. На нашому стенді були
представлені вентиляційні установки з удосконаленою автоматикою, яка включає WiFi-керування, нові режими роботи,
зручні індикатори, змогу підключення різних датчиків для
ще ретельнішого контролю за
чистотою повітря. Звісно, були
представлені нові промислові
вентилятори, а також новинки
у такому важливому сегменті,
як димовидалення. Деяке об-
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ладнання можна було перевірити в роботі», – прокоментувала бренд-менеджер Blauberg
Group Олена Мар'яненко.
Серед представлених новинок
варто виділити побутові декоративні вентилятори ВЕНТС Ейс
та Бейс. Ці моделі мають широкий асортимент змінних фронтальних панелей, що дозволяє
інтегрувати їх у будь-який інтер'єр. Ще одна цікава новинка
побутової вентиляції – енергоощадні безшумні вентилятори
ВЕНТС Квайт-Майлд із датчиками руху та рівня вологості.
Новинками відзначилася і децентралізована вентиляція
ВЕНТС. На стенді компанії був
представлений прототип провітрювача ТвінФреш Стайл
зі спеціальною конструкцією
лицьової панелі, яка забезпечує захист від зворотного потоку повітря та поривів вітру. Не
меншу увагу гостей виставки
до себе привернув і провітрювач ТвінФреш Експерт із керуванням через Wi-Fi.
На основі припливно-витяжної установки ВУТ 350 ВБ ЕС
A25 та системи повітропро-

водів FlexiVent на стенді була
сформована модель повністю
укомплектованої системи вентиляції. Сама установка оснащена сучасною автоматикою
з розширеним функціоналом
керування.
У категорії промислової вентиляції увагу гостей привернула
до себе серія високопродуктивних вентиляторів ТТ ПРО,
особливо нова модель ВЕНТС
ТТ ПРО 455 ЕС, яка оснащена
EC-двигуном із низьким енергоспоживанням. Також багатьох зацікавила серія канальних відцентрових вентиляторів
КСБ К2 в тепло- і звукоізольованому корпусі, які вирізняються
високою продуктивністю (до
7000 куб. м/год).
У сегменті димовидалення
відвідувачі могли ознайомитися з потужними осьовими
вентиляторами ВЕНТС ВПВО,
відцентровими імпульсними
вентиляторами ВЕНТС ICF та
розподільником повітря КПР
200 МП. Ці пристрої незамінні в разі виникнення пожежі,
оскільки дозволяють відвести
продукти горіння в бік від шля-

хів евакуації людей і тим самим
гарантують людську безпеку.
По-справжньому здивував гостей стенду агрегат обробки повітря AirVENTS, роботу якого можна було протестувати на місці.
Модульність таких агрегатів дозволяє створити компактну і повністю укомплектовану систему
вентиляції практично для будьяких приміщень. Такі установки
комплектуються фільтрами для
очищення повітря, а також пластинчастими або роторними рекуператорами.
«Подібні великі виставки – це
не лише майданчики, які дозволяють знайти нових клієнтів,
а й чудова нагода зустрітися з
партнерами, обговорити актуальні питання та ознайомити їх
з останніми новинками. Тому
на нашому стенді постійно проходили жваві дискусії, які потім
переростали в обмін досвідом.
Щороку ми демонструємо публіці щось нове та цікаве, і на
майбутніх виставках також постараємося чимось здивувати і
виправдати очікування наших
клієнтів», – зазначила Олена
Мар'яненко.
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НОВИНИ
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ВЕНТС у пошуках талановитих
спеціалістів

вітень поточного року
виявився досить плідним для працівників
відділу підбору та адаптації
персоналу компанії «Вентиляційні системи». У пошуках
нових членів нашої великої і
дружної команди вони відвідали три ярмарки вакансій у
Києві та Київській області.

Першим відбувся ярмарок
вакансій «НУХТ весна-2019»
у Національному університеті харчових технологій у Києві. Цьогорічний захід став
рекордним для навчального
закладу, адже зібрав найбільшу кількість учасників за всю
свою історію: два поверхи холу
головного корпусу університету зайняли стенди майже 50
компаній. «Вентс» представляли спеціалісти відділу підбору
та адаптації персоналу Валентина Курмічова та Галина Івасікова, які детально розповіли
всім охочим про підприємство,
його технічні можливості й
масштаби виробництва, а також ознайомили їх із корпоративною культурою, особливостями та перевагами роботи в
компанії.
Наступний ярмарок вакансій
«Імпульс» проходив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і зібрав представників
60 підприємств. Цього разу до
Валентини Курмічової приєднався інший спеціаліст відділу Тетяна Леонова. На стенді
вентиляційного підприємства
усі зацікавлені отримали багато корисної інформації від
представників «Вентс», а наші
працівники – багато запитань
від амбітних студентів. Чималий інтерес у відвідувачів
стенду викликала корпоративна газета «Вісник ВЕНТС»,
яка дозволила студентам побачити компанію зсере-
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дини та дізнатися більше про
щоденне життя нашого великого колективу.
Для участі в третьому ярмарку
вакансій наші колеги вирушили до Білої Церкви. Там у холі
Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості було
проведено традиційний день
відкритих дверей для роботодавців і тих, хто шукає роботу.
Від вищезгаданих заходів день
відкритих дверей у Білій Церкві відрізнявся тим, що сюди,
як правило, приходили люди
з досвідом роботи і бажанням
працевлаштуватися. Значна

частина присутніх активно цікавилася роботою саме в компанії «Вентс». Приваблювали
кандидатів можливість отримання досвіду на підприємстві
світового рівня, перспектива
кар’єрного зростання, офіційне
працевлаштування, наявність
соціального пакету, різних корпоративних бонусів та інше.
«Ми навіть не очікували такого
напливу людей. За час нашого
перебування на цьому ярмарку вакансій у нас не було навіть
хвилинки на перепочинок. На
нашому стенді постійно були
присутні люди, які цікавилися

вакансіями «Вентс» та умовами роботи на підприємстві,
навіть вишикувалася черга»,
– поділилася враженнями Валентина Курмічова.
Участь компанії у подібних
заходах завжди дає свої результати, адже нам є що запропонувати майбутнім працівникам. Ось і цього разу наш
завод отримав велику кількість
позитивних відгуків і заявок на
працевлаштування. Тож найближчим часом нам слід очікувати кадрове поповнення та
розширення нашого великого
колективу.
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Чиста вода для тих,
хто створює чисте повітря

урбуючись про здоров’я
та гарне самопочуття
своїх співробітників,
компанія «Вентиляційні системи» регулярно здійснює
кроки для покращення умов
їхньої праці. Цього разу в кожному підрозділі підприємства
було встановлено нові фільтри-пурифаєри англійської
компанії Waterlogic, які призначені для безперебійного
забезпечення працівників підприємства чистою питною водою. Нові пристрої прийшли
на заміну кулерам та бутильованій воді.

Пурифаєри (англ. purifier –
очищувач) – це пристрої для
постачання та фільтрування
води. Використання цих фільтрувальних апаратів дозволило не лише покращити забезпечення працівників компанії
питною водою, а й значно скоротити внутрішню логістику
бутлів, що зменшило навантаження на обслуговуючий персонал та зекономило час на
транспортування води.
Пурифаєри забезпечують безперебійне постачання питної
води, що особливо зручно
влітку, коли витрата живильної вологи значно збільшується. Вода в пристрій подається
через водопровід прямісінько
з артезіанської свердловини
сеноманського горизонту, що,
на відміну від бутлів, дозволяє завжди вживати виключно свіжу рідину. На вибір є
холодна і гаряча вода, завдяки чому немає потреби використовувати електроприлади
для її підігрівання.
Хоча на зовнішній вигляд пурифаєри схожі на звичайні
кулери, та всередині них ховається дещо більше. Вода в
обладнанні проходить кілька
ступенів очищення. Стандартний набір включає чотири
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фільтрувальних елемента, підібраних з урахуванням стану
місцевого водопроводу. У звичайних умовах цього достат-

ньо, щоб ефективно очищувати воду від шкідливих домішок
і бактерій, зберігаючи корисні
мінерали та мікроелементи.

Фільтр механічного очищення
видаляє бруд, іржу та інші домішки. Другий фільтр видаляє
хлор та органічні речовини.
Картридж пом'якшення води
видаляє запах і неприємний
присмак. Останній фільтр відповідає за покращення смаку
води, забезпечуючи залишкове пом’якшення рідини.
Один раз на місяць спеціалісти компанії-постачальника
пурифаєрів виконують заміну
фільтрів, тому не доведеться турбуватися про якість рідини. До речі, високу якість
води, очищеної пурифаєрами
Waterlogic, підтверджено українським Інститутом колоїдальної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського.
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ВИРОБНИЦТВО
ІННОВАЦІЇ

У

Майбутнє компанії залежить
від ініціативи кожного

компанії «Вентиляційні системи» стартував
сезон інновацій 2019, а
це означає, що співробітники
«Вентс» знову можуть проявити себе в якості новаторів
і запропонувати власні ідеї з
поліпшення виробничих процесів на підприємстві. Щоб
подання таких пропозицій
стало зручнішим для персоналу, у кожному цеху «Вентс»
розміщено спеціальні бокси.
Програма інноваційних пропозицій діє на підприємстві
вже багато років. Основними
її завданнями є підвищення
продуктивності праці та ефективності виробництва, заощадження трудових, матеріальних та фінансових ресурсів,
вдосконалення існуючої продукції, а також пошук талановитих співробітників «Вентс»
і стимулювання їхньої активності. За час роботи програми
на підприємстві було реалізовано десятки нових ідей, що
свідчить про високий творчий
потенціал наших співробітників.
Розміщення спеціальних боксів у кожному цеху стало ще
одним кроком назустріч нашим новаторам, який значно
спростив процес оформлення та внесення інноваційних
пропозицій і поліпшив інформованість співробітників
«Вентс» у цьому питанні. Кожен бокс містить усю необхідну інформацію про умови
участі в програмі, докладні
інструкції, а також бланки заявок для опису ідей.
Чимало наших новаторів вирішили не зволікати з оформленням своїх ідей і протягом перших місяців поточного року
вже зробили низку цікавих
інноваційних пропозицій, деякі з яких вже прийнято в роботу. Варто відзначити ідею
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заступника начальника цеху
з виготовлення вентиляторів
Віталія Саєнка, яка полягає в
заміні кабельного наконечника його новою модифікацією,
більш економічно вигідною та
надійною. Авторство ще однієї
цікавої ідеї належить інженеру
з упровадження комерційної
та промислової вентиляції Володимиру Безносенку, який запропонував змінити принцип
кріплення дверцят і задньої
панелі в припливно-витяжних
установках ВУТ 250 ВБ ЕС. Усі
автори реалізованих ідей традиційно отримають гідну матеріальну винагороду.
Ефективність програми інноваційних пропозицій у компанії «Вентиляційні системи» доведена на практиці. Програма
стала потужною платформою
для подальшого технологічного розвитку підприємства та
надала змогу співробітникам
компанії розкрити свій творчий потенціал.
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Вітаємо найкращих співробітників!

Бригада №17 (бригадир Науменко Олександр
Олександрович), цех виготовлення вентиляторів

Зміна майстра Саченка Олександра Леонідовича,
цех металовиробів (дільниця «СМЕ»)
2019 рік

Цех

Лютий

Березень

Квітень

Цех виготовлення
вентиляторів

Бригада №2 (бригадир Заменський
Юрій Сергійович);
бригада №17 (бригадир Науменко
Олександр Олександрович);
бригада №20 (бригадир Панчук Андрій
Юрійович);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталя Іванівна)

Бригада №7 (бригадир Псарьов Павло
Юрійович);
бригада №17 (бригадир Науменко
Олександр Олександрович);
бригада №22 (бригадир Шалтанюк
Світлана Михайлівна);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Бригада №1 (бригадир Ковальчук
Світлана Василівна);
бригада №17 (бригадир Науменко
Олександр Олександрович);
бригада №21 (бригадир Левченко Ірина
Сергіївна);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Цех виготовлення
решіток із пластмаси

Бригада Тонкопей Ганни Валентинівни

Бригада Рижикової Наталії Юріївни

Бригада Зудіної Світлани Юріївни

Цех пакування №4

Бригада Гамули Світлани Михайлівни

Бригада Доценко Людмили Василівни

Бригада Гамули Світлани Михайлівни

Цех виготовлення
припливно-витяжних
установок

Бригада Гордієнко Валентини
Дмитрівни (дільниця «Керуючі
пристрої»)

Бригада Савости Ігоря Васильовича
(дільниця «Рекуператори»)

Бригада Гордієнко Валентини
Дмитрівни (дільниця «Керуючі
пристрої»)

Цех виготовлення
моноблокових
припливно-витяжних
установок

Лінійка №3 бригадира Сичевського
Руслана Олександровича

Лінійка №6 бригадира Будника Сергія
Олексійовича

Лінійка №7 бригадира Шаламова
Максима Ігоровича

Цех виготовлення
промислової вентиляції

Лінійка №4 майстра Ануфрієва Дмитра
Валентиновича

Лінійка №2 майстра Алфьорової
Світлани Михайлівни

Лінійка №2 майстра Алфьорової
Світлани Михайлівни

Цех металовиробів

Дільниця «Амада»: зміна «D» майстра
Вислоцького В’ячеслава Віталійовича;
дільниця «Штампування»: зміна
«B» майстра Кабиша Сергія
Володимировича;
дільниця «ТДУ»: бригада Саченка
Олександра Леонідовича

Дільниця «Амада»: зміна «Д» майстра
Вислоцького В’ячеслава Віталійовича;
дільниця «Штампування»: зміна «А»
майстра Любченка Олега Андрійовича;
дільниця «Зварювання»: зміна майстрів
Вакуленка Андрія Анатолійовича,
Побережнюка Сергія Олександровича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра Саченка
Олександра Леонідовича

Дільниця «Амада»: зміна «А» майстра
Шпака Ростислава Васильовича;
дільниця «Штампування»: зміна «В»
майстра Кабиша Сергія Володимировича;
дільниця «Зварювання»: зміна майстрів
Вакуленка Андрія Анатолійовича,
Побережнюка Сергія Олександровича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра
Саченка Олександра Леонідовича

Цех переробки пластмас
№1

Зміна «А», майстри Михайленко
Зінаїда Володимирівна, Гриненко
Олександр Володимирович, Казанік
Владислава Андріївна

Зміна «Д» майстрів Ємельянової Тетяни
Петрівни, Сосновського Максима
Ігоровича, Дідковського Руслана
Миколайовича

Зміна «С» майстрів Приходько Інни
Миколаївни, Калабушкіна Романа
В’ячеславовича, Кабанова Юрія
Миколайовича

Цех переробки пластмас
№2

Бригада Файгенбаума Олександра
Вікторовича (дільниця рідкого
фарбування)

Бригада Файгенбаума Олександра
Вікторовича (дільниця рідкого
фарбування)

Бригада Файгенбаума Олександра
Вікторовича (дільниця рідкого
фарбування)

Цех фарбування

Бригада Л4 (бригадир Ніколаєнко
Світлана Петрівна), лінія автоматичного
фарбування

Бригада Л4 (бригадир Ніколаєнко
Світлана Петрівна), лінія автоматичного
фарбування

Бригада Л4 (бригадир Ніколаєнко
Світлана Петрівна), лінія автоматичного
фарбування
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Футбольні
танці
у стилі ВЕНТС
Ярослав
Ковальчук:
К А Р ' Є РА

«Будьте цілеспрямованими, і результат
не забариться!»

К

ожна людина шукає свій
шлях, який дозволив би
їй досягти значних успіхів
у кар'єрі та особистому житті.
Але ж рецепт успіху простий:
віра в себе у поєднанні зі старанною працею та бажанням
постійно розвиватися. На підтвердження цих слів можна
навести приклад нашого колеги Ярослава Ковальчука, цілеспрямованість якого дозволила йому піднятися кар'єрними
сходинками від диспетчера до
начальника цеху моноблокових припливно-витяжних установок. Ми попросили Ярослава відповісти на кілька запитань та поділитися власними
секретами успіху.

ситеті, сам для себе вирішив,
що потрібно починати з самого
початкового рівня. Моєю метою
було отримання всіх необхідних
навичок для вирішення більш
складних завдань, тому я запропонував взяти мене на посаду
рангом нижче.
Великим плюсом була політика
підприємства, спрямована на
допомогу молодим перспективним співробітникам. Компанія набирала обертів у своєму
розвитку, тому були потрібні
кадри, на які можна було зробити ставку в майбутньому. Так
2009 року я почав працювати
диспетчером у цеху з пакування решіток.

– Ярославе, коли Ви прийшли
працювати до компанії
«Вентс»? Чому обрали саме
це підприємство?

– Диспетчером я пропрацював
близько двох років. Потім на
деякий час мене перевели до
цеху металовиробів, де я також
працював диспетчером. Якраз
у той час відкрилася дільниця
моноблоків, і мене перевели
туди, але вже майстром. На цій
посаді я пропрацював близько
п'яти років. Потім став начальником дільниці моноблокових
припливно-витяжних установок (ПВУ). У грудні 2018 року,
коли дільниця моноблокових
ПВУ трансформувалася в цілий
цех, мене призначили її начальником.

– 13 квітня стартував одинадцятий рік моєї роботи в компанії.
Прийшов сюди перед закінченням університету за порадою
одногрупників. Тоді я навчався
в Київському національному
університеті будівництва та
архітектури (КНУБА) за фахом
«Інженер-геодезист». Там же
отримав ще одну спеціальність
– інженер землеустрою. Раніше
я ніколи не думав, що працюватиму на виробничому підприємстві, проте ось уже 11-й рік
спростовую це припущення.
– Розкажіть про початок Вашого шляху в компанії.
– Після приходу до компанії
«Вентс» мені запропонували
на вибір дві посади: майстра та
диспетчера планово-виробничого відділу. Але оскільки я не
мав досвіду роботи на виробничому підприємстві й тільки закінчував навчання в універ-
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– Як складалася Ваша подальша кар'єра?

– Розкажіть, як це відбулося.
– Оскільки зараз активно розвивається напрямок моноблокових ПВУ і компанія бачить тут
великі перспективи, було ухвалено рішення про розширення підрозділу та виробничих
площ. Відповідно, була потрібна команда, яка змогла б ефективно реалізувати всі намічені
цілі та розвивати цей напрямок.
Управління роботою цеху було
довірено мені. Психологічно до
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такої пропозиції я вже був готовий, тому нове призначення не
стало для мене несподіванкою.

системні підходи для досягнення результату, вона обов'язково
досягне успіху.

– Які перші кроки Ви зробили
на новій посаді?

– Чим Вам подобається компанія «Вентс»?

– Я вважаю, що ефективна робота починається з грамотно
організованого колективу. Тому
перше, що я зробив – це зібрав
виробничу нараду, поспілкувався з працівниками цеху та
розставив пріоритети в нашій
роботі. Моєю метою було створити потужну команду, яка буде
йти за мною і разом зі мною виконувати поставлені завдання.
Сьогодні всі важливі рішення ми
приймаємо колегіально, тому
вони добре продумані.

– За весь період роботи на підприємстві я ніколи не бачив,
щоб тут зупинялися на досягнутому. Мені подобається напрямок, у якому рухається «Вентс»,
і те, що тут роблять ставку на
постійний розвиток. Навіть
якщо ми знаходимося на плаву
і в нас усе добре, це не означає,
що можна зупинитися. І «Вентс»
не зупиняється. Будуються нові
майданчики, нові цехи, постійно
впроваджуються нові технології
та обладнання. Приємно бути
частиною цього руху.

– Розкажіть про Вашу роботу:
з якими завданнями зіштовхуєтеся і які плани на майбутнє?
– Наш цех є одним із найбільш
перспективних напрямків на
підприємстві. До нас часто приїжджають відомі світові спеціалісти з організації сучасного
виробництва, які діляться своїми знаннями та досвідом, тому
виробничий процес на нашому
підприємстві постійно вдосконалюється. Нам вдалося реорганізувати роботу цеху, перебудувавши виробництво в лінії.
Це дозволило чітко спланувати
роботу і виконувати її в найкоротші терміни. У підсумку ті цілі,
які були поставлені перед нами,
почали втілюватися в життя. Сьогодні ми продовжуємо розвиватися, незабаром додамо нові
виробничі лінії, що дозволить
створити додаткові робочі місця
та підвищити кількість продукції,
що випускається.
– Ярославе, поділіться секретом успішного керівника.
– Як правило, високих результатів досягають ті люди, які
пройшли свій шлях від самого
початкового рівня. Людям, які
одразу вступають на керівну
посаду, дуже непросто підлаштуватися під ритм роботи на підприємстві і вникнути в усі нюанси виробничого процесу. А якщо
людина вивчила всі деталі з
самого початку, знає, що і де береться, хто і за що відповідає, не
боїться приймати нестандартні
рішення і використовувати не-
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– Можете назвати Ваші найбільші успіхи в компанії та
особистому житті?
– У компанії «Вентс» я був удостоєний звання керівника року
за підсумками 2016 року. На
той момент я був начальником
дільниці, і мені було дуже приємно, що результати моєї праці
гідно оцінили. Такі моменти
мотивують до подальшого розвитку.
Що стосується моїх особистих
досягнень, то і тут «Вентс» зіграв свою роль. Компанія працює за системою ощадливого
виробництва, при впровадженні якої нам пощастило працювати з різними українськими та
світовими експертами у цій сфері. Слухаючи їх, ти надихаєшся і

опора та підтримка у всіх моїх
починаннях. Захоплююся футболом. Ця любов у мене ще з дитинства: я завжди брав участь у
різних змаганнях і часто посідав
призові місця. Приємно, що в
нашій компанії регулярно відбуваються футбольні турніри, в
яких я теж беру активну участь.
Футбол виробляє прагнення до
досягнень і розвиває навички
командної гри, що позитивно
відбивається на роботі.
– Хотіли б Ви щось сказати
або порадити тим співробітникам компанії, які почали
працювати на підприємстві
недавно?
– Звісно. При прийомі на роботу я звертаю увагу не стільки на

Ярослав Ковальчук разом зі своєю командою святкує перемогу у футбольному кубку VENTS Football Cup 2014

А ще мені подобається, що тут
завжди підтримують перспективних співробітників. Мотивація на підприємстві полягає не
тільки у фінансовому заохоченні, а й у кар'єрному зростанні,
проведенні тренінгів та інших
заходів для розвитку персоналу. Нам кидають виклик, ми
приймаємо його, виконуємо поставлені завдання і разом з підприємством вдосконалюємося
самі. «Вентс» – компанія, яка
динамічно розвивається і дає
шанс для розвитку своїм працівникам.

починаєш використовувати їхні
методики не лише в роботі, а й
у повсякденному житті. Це самоорганізація, планінг та багато
іншого. Я завів щоденник, у якому розписую свої цілі та завдання на день, місяць та рік, а також шляхи їх досягнення. Багато
корисного з системи ощадливого виробництва я впровадив і у
своїй родині.
– Розкажіть трохи про себе.
Чим захоплюєтеся?
– Я одружений. З дружиною
ми вже 15 років разом. Це моя

професійні навички кандидата,
скільки на його запал. Важливо,
щоб у людини горіли очі. Якщо
у неї є мета та прагнення щось
дізнатися і чогось навчитися,
то все обов'язково вийде. Тому
молодим фахівцям хочу сказати: якщо у вас є іскра, бажання
розвиватися та самовдосконалюватися, ставити перед собою
завдання і виконувати їх, то ви
неодмінно досягнете успіху не
тільки на підприємстві, а й у
житті. Будьте цілеспрямованими, наполегливими, і результат
не забариться.
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СПОРТ І ВІДПОЧИНОК
ОПЫТ
КОНКУРС

Свято Великодня завітало до ВЕНТС

З

22 по 26 квітня в їдальнях компанії «Вентиляційні системи» можна
було побачити барвисті стенди з плетеними кошиками, в
яких демонструвалися розмальовані великодні яйця,
або, як ще їх називають, писанки. Ці витвори народного
мистецтва, що були виготовлені співробітниками компанії та їхніми дітьми, на кілька
днів перетворилися на експонати виставки, а їхні автори
стали учасниками творчого
конкурсу «Пасхальний калейдоскоп».

День Світлого Воскресіння Христового, або Великдень – один
із найрадісніших та найшанованіших свят у нашій країні. Обов'язковим атрибутом
цього свята є смачні паски та
розмальовані великодні яйця.
Виготовлення таких писанок –
це завжди унікальний процес,
який не обходиться без творчості та польоту фантазії. Перед
святкуванням Великодня компанія «Вентс» запропонувала
своїм співробітникам поділитися результатами своєї творчості
та продемонструвати колегам
свої hand-made роботи.
Незважаючи на те, що конкурс
проводився вперше, охочих
взяти в ньому участь виявилося чимало – майже три десятки
людей. А 26 квітня відбулося
жеребкування 12 переможців,
кожен із яких отримав по-
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дарунковий сертифікат на придбання товарів в інтернет-магазині мережі «Епіцентр». Цього
разу фортуна була прихильною
до таких наших співробітників:
Олександр Міщенко, Тетяна
Коломієць, Олександр Сиротенко, Сергій Кошевий, Людмила Повх, Марина Аннас,
Наталя Яковенко, Наталя Корнійчук, Лариса Семчук, Анастасія Варваринець, Тетяна Чорна
та Олена Сушко. Решта учасників отримали грамоти за участь
у конкурсі-виставці. Вітаємо
всіх переможців і учасників із

прекрасним святом і дякуємо
за активність!
Розповідати про самі роботи
ми не будемо. Тут, як то кажуть,
краще один раз побачити, ніж
сто разів почути. Тому милуйтеся самі!
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СПОРТ І ВІДПОЧИНОК
СВЯТО

В

Усмішки співробітниць ВЕНТС
сповістили про прихід весни

есна приходить до нас із
першими теплими сонячними променями, першими весняними квітами та
чарівними усмішками наших
жінок. Напередодні Міжнародного жіночого дня компанія
«Вентиляційні системи» завдяки усмішкам наших численних співробітниць нагадувала
величезний квітник, що дарує
всім свято та весняний настрій.
І щоб це свято було ще більш
радісним та незабутнім, компанія приготувала для жінок кілька приємних сюрпризів.

Догодити всім жінкам непросто, проте є такий ключик, який
допомагає відкрити дверцята будь-якого жіночого серця.
Йдеться про квіти. Саме тому
квіти цього дня можна було побачити скрізь. Навіть святкові
фотозони виглядали, як величезні букети з троянд і гіацинтів,
на фоні яких наші співробітниці
мали змогу приміряти на себе
амплуа фотомоделі та влаштувати яскраві фотосесії.
Цього дня жодна жінка «Вентс»
не залишилася без уваги та по-
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дарунка. Заступник директора з
виробництва Олексій Олександрович Радер особисто побував
на всіх виробничих дільницях і
від імені компанії привітав жінок зі святом. Солодкі подарунки стали приємним доповненням до красивих та добрих слів
на адресу наших чарівних колег.
Тоді ж було презентовано два
святкових відеоролика, головними героями яких стали співробітниці нашого підприємства.
Подивитися відеоролики можна за вказаними QR-кодами.
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МОЗАЇКА
КОНКУРС

СВЯТО

Шановні жінки компанії
«Вентс»!

ВЕНТС засяяв
барвами української
вишиванки

Т

ретій четвер травня в компанії «Вентиляційні системи» перетворився на
яскраве свято українського національного вбрання, адже саме цього дня наші
співробітники за традицією вдягнули різнобарвні вишиті сорочки, відзначаючи таким
чином Всесвітній день вишиванки.

Я

к ви вже помітили,
кожен номер нашої газети «Вісник
ВЕНТС» прикрашає великий та яскравий календар
із фотографією однієї з
наших працівниць. На сьогодні опубліковано вже
сім таких світлин. Долучайтеся і ви, пропонуйте
нам свої фотографії! Тим
більше, що попереду на
всіх учасниць чекає приємний сюрприз.
Наприкінці року ми плануємо провести конкурс
на кращий фотокалендар.
З цією метою серед пра-

цівників компанії буде
проведено опитування,
яке дозволить визначити
найкращу фотографію та
переможницю, яка отримає цінний приз. При цьому жодна з учасниць конкурсу не залишиться без
подарунка. Тож не варто
зволікати, готуйте ваші фотографії та звертайтеся до
Департаменту маркетингу
та реклами.
Будь-яку інформацію з
приводу конкурсу можна отримати за тел. (067)
399-76-03 або за e-mail:
o.kolodiy@vents.kiev.ua

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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Гарний настрій цього дня підкріплювала
святкова програма. У їдальнях були встановлені фотостенди зі світлинами працівників компанії у національному вбранні, які
взяли участь у фотоконкурсі вишиванок. У
якості призів розігрувалися сертифікати на
відвідування кіносеансів у відомій мережі
кінотеатрів. Сліпий жереб обрав вісьмох
переможців, але жоден із учасників не залишився незадоволеним, адже на додачу
до позитивних емоцій кожен отримав ще
й пам’ятну грамоту. Перемогли в конкурсі
Анна Вохмяніна, Сергій Зенков, Валентина
Курмічова, Ірина Дуленко, Ірина Борисюк,
Надія Кирсенко, Тетяна Леонова та Олександра Тимошенко. Вітаємо!
«Вісник ВЕНТС» – корпоративне видання
ПрАТ «Вентиляційні системи». Наклад –
2000 примірників. Виходить 4–8 разів на рік
та розповсюджується безкоштовно серед
співробітників підприємства. Друк – «Прайм
Принт». Головний редактор – Олег Колодій
(o.kolodiy@vents.kiev.ua). Копірайтер – Василь
Рішко. Фотограф – Олексій Коломієць. Коректор – Ольга Фесенко.
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