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Корпоративне видання / друкується українською та російською мовами і розповсюджується серед працівників компанії безкоштовно

Ç ÍÎÂÈÌ ÐÎÊÎÌ
ÒÀ Ð²ÇÄÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÈÌ!

Виконавчий комітет Боярської міської ради за підсумками конкурсу «Кращий підприємець
міста – 2006 року» визнав ЗАТ «Вентиляційні системи» кращим роботодавцем року. 

Кожного місяця в компанію приходить понад 100 нових співробітників. Протягом 2006 року
штат «Вентиляційних систем» збільшився на 30%. Зараз в компанії працює 1556 співробітників,
основну частину яких складають представники виробничої сфери. Таке динамічне зростання
кількості працівників зумовлене стрімким розвитком ринку. 

Підтримуючи високий рівень про*
фесіоналізму, компанія орієнтована на залу*
чення кращих фахівців, адже у компанії є що
їм запропонувати. 

Система оплати праці в ЗАТ «Вентиляційні
системи» забезпечує кожному співробітни*
кові компанії гідний та гарантований прибу*
ток. При цьому враховуються як індивідуальні
результати праці кожного співробітника, так і
рівень досягнення цілей компанією в цілому.
Розмір зарплати формується відповідно до
тенденцій ринку. При цьому розроблена гнуч*
ка система пільг і оцінки діяльності персона*
лу, що стимулює працівників до досягнення
високих результатів. 

Віднині щорічно в компанії буде проходити
оцінка ефективності діяльності кожного
співробітника. За її результатами буде
здійснено перерахунок заробітної плати і
розмір річної премії. Крім того, в компанії ви*
користовується система додаткових стимулів
і соціальних гарантій, серед яких можна на*
звати: 

• програма медичного страхування; 
• 50 % доплата на харчування в кафе

підприємства; 
• матеріальна допомога на оздоровлення; 
• безкоштовний проїзд на підприємство.

ЗАТ «Вентиляційні системи» увійшло до числа лідерів Національ*
ного Бізнес*рейтингу України в галузі «Виробництво пластмасово*
го устаткування для будівництва» по сумар*
ному балу по критеріях: 

* об’єм реалізованої продукції; 
* заробітна плата та ін. 
Національний Бізнес*

рейтинг – це комплексна
рейтингова програма,
яка визначає реальних
лідерів вітчизняної
економіки на під*
ставі офіційних даних
Державного комітету
статистики України. 

Як переможець
рейтингу, ЗАТ «Вен*
тиляційні системи»
нагороджено поче*
сним дипломом і ме*
даллю «Лідер галузі». 

Результати рейтингу
свідчать про високі результа*
ти, досягнуті компанією у сфері
розробки і виробництва венти*
ляційних систем, які стали можливі завдяки
високопрофесійному колективу.

ÇÀÒ «ÂÅÍÒÈËßÖ²ÉÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ»
– ÊÐÀÙÈÉ ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÅÖÜ
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Заканчивается 2006 год, ставший для
нас еще одним шагом вперед. Подводя
итоги уходящего года, хочется поблагода$
рить каждого сотрудника за личный вклад
в развитие «Вентс». 

За этот период освоено новое оборудо$
вание, запущены в производство новые
виды изделий, созданы новые рабочие
места, а значит, сотни наших сограждан
получили достойную работу, их семьи –
стабильный доход и уверенность в завт$
рашнем дне, а все большее количество
людей во всем мире – качественную про$
дукцию «Вентс»!

Наступающий 2007 год – это новая веха
в истории компании, это новые задачи,
которые нам предстоит решить вместе.
Это новые цели, новые планы, новые

идеи. Это возможные трудности на пути
к воплощению нашей мечты – сделать
чистым воздух в каждом доме на плане$
те! Уверен, что команда «Вентс» с честью
решит эту задачу!

Уважаемые коллеги! От всей души позд$
равляю вас, ваших родных и близких с Но$
вым Годом и Рождеством Христовым!

Желаю всем счастья, успехов во всех
начинаниях, мира, любви, добра в каж$
дый дом, здоровья, благосостояния и
стабильности.

С Новым, 2007$м годом!

Валерий Алексеевич Коломийченко,
Генеральный директор 

ЗАО «Вентиляционные системы»



ВИРОБНИЦТВОстор. 2 грудень�січень, 2007

Научная мысль

Каждый производственный орга$
низм разделен на структуры с чет$
кими и целенаправленными функ$
циями. В совокупности они образу$
ют единую и работоспособную сис$
тему. При нормальной работе
функции служб пересекаются в
строгом порядке и на определен$
ном уровне. Любые, даже самые
малые нарушения приводят к сбо$
ям работы всего производства, по$
этому все звенья цепи должны
быть на своем месте. Некоторые
службы находятся во главе всего
цикла, и именно тон, заданный
этим подразделением, обеспечи$
вает темп всем последующим от$
делам. На ЗАО «Вентиляционные
системы» таким отделом является
конструкторское бюро (КБ). Без не$
го все предприятия не имеет той
стройности и закономерности,
свойственной предприятиям$про$
изводителям. КБ ЗАО «Вентиляци$
онные системы» возглавляет Вла$
димир Михайлович Иванов, кото$
рый работает в отделе с момента
его основания.

До поступления на предприятие Влади*
мир Михайлович работал в НИИ, связан*
ном с разработкой и внедрением обору*
дования для шахт, в т. ч. и вентиляцион*
ных систем для подземных работ. На его
плечи легла большая нагрузка по станов*
лению КБ ЗАО «Вентиляционные систе*
мы», организация и порядок документо*
оборота, разработка и согласование
технических условий (ТУ) на всех необхо*
димых этапах и много другого необходи*
мого для работы подразделения.

Более пяти лет назад на заре производ*
ственной деятельности ЗАО «Вентиляци*
онные системы» у руководства предприя*
тия возникла мысль о создании отдела
для проектирования и разработок новых
изделий. В то время большинство орга*
низаций специализировались на пере*
продаже готовых изделий, а инвестиции в
разработку собственной продукции счи*
тали пустой тратой времени и средств. 
А на ВЕНТС небольшой коллектив из трех
человек начинал большой путь к разра*
ботке и проектированию собственных из*
делий для систем вентиляции. Старожи*

лы помнят времена, когда некоторые раз*
работчики работали в КБ, много инжене*
ров выполняли задание в домашних усло*
виях. И все же это не останавливало кол*
лектив. В процессе работы приходил
опыт, а при наличии знаний и опыта мно*
гие поставленные задачи уже не казались
такими сложными и невыполнимыми.
Прочным связующим звеном для сего*
дняшнего КБ являются старожилы отде*
ла: Петр Романович Пряжка, Владимир

Михайлович Иванов, Валерий Львович
Вайсман, Виктор Вениаминович Юзич. 

Стратегически важное подразделение
ЗАО «Вентиляционные системы» работа*
ет по нескольким направлениям. Отдел
бытовой вентиляции возглавляет Вале*
рий Георгиевич Ефременко. Среди со*
трудников отдела – Валерий Гаврилюк,
Виталий Салюк, Владимир Чичикало –
молодые, талантливые, очень продуктив*
ные сотрудники. Рядом с ними работает
«аксакал» КБ, весельчак и душа компании
Валерий Львович Вайсман, который отве*

чает за разработку паспортов и разработ*
ку ТУ выпускаемой продукции.

В отделе промышленной вентиляции
под руководством Сергея Александровича
Назаренко трудятся и опытные, и молодые
сотрудники. Ударно работают Владимир
Гайдамака, Михаил Юрьевич Нефедьев.
Инженер*конструктор Виталий Жиленков
в сегодняшнее непростое время успешно
совмещает работу и аспирантуру. 

Отдел автоматизации систем вентиля*
ции, возглавляемый Андреем Иванови*
чем Войтовым, привносит в продукцию
ЗАО «Вентиляционные системы» интел*
лектуальное начало. Ведь сегодня недо*
статочно просто перекачивать воздушные
массы. Очень много для совершенствова*
ния электроники вентиляторов разрабо*
тано опытным конструктором*производ*
ственником Анатолием Михайловичем
Гомыревым. Современный вентилятор
должен обладать широким спектром до*
полнительных возможностей, как по уп*
равлению, так и по своей производитель*
ности. Сотрудники отдела Дмитрий Мел*

кумов и Александр Парий работают над
установками будущего – приточно*вы*
тяжными агрегатами. Сотрудник КБ Олег
Захарченко успешно совмещает учебу в
НАУ и работу инженера*конструктора. С
первых дней работы в нем проявляются
старательность и трудолюбие. У Олега
есть прекрасные перспективы стать хоро*
шим специалистом на ВЕНТС.

Большим подспорьем для предприятия
служит работа отдела оснастки и нестан*
дартного оборудования, которым была
разработана основная часть действую*
щих пресс*форм. Начальник отдела Вик*
тор Вениаминович Юзич уделяет боль*
шое внимание тесному контакту с произ*
водственными цехами. Большой вклад в

Валерий Георгиевич Ефременко, инженер�
конструктор, нач. отдела бытовой вентиляции

Владимир Гайдамака, 
инженер�конструктор II категории  Олег Юрьевич Руфин, руководитель проекта

производства металлоконструкций 

Валерий Львович Вайсман, 
ведущий инженер�конструктор 

Валерий Кириллович Гаврилюк, 
ведущий инженер�конструктор 

Владимир Михайлович Иванов, руководитель КБ

Александр Викторович Парий, 
ведущий инженер�конструктор 

Сергей Александрович Назаренко, инженер�
конструктор , нач. отдела промышленной вентиляции

Владимир Николаевич Чичикало, 
инженер�конструктор I категории 

Виталий Салюк, 
инженер�конструктор III категории 

Виталий Николаевич Жиленков, 
инженер�конструктор II категории  

ÊÀÊ ÐÎÆÄÀÅÒÑß ÂÅÒÅÐ ÂÅÍÒÑ?

Михаил Юрьевич Нефедьев, 
ведущий инженер�конструктор 

Валентин Степанович Савченко, 
главный конструктор 

Андрей Иванович Войтов, инженер�конструктор,
нач. отдела автоматизации

Дмитрий Альбертович Мелкумов, 
инженер�конструктор II категории  



разработку нестандартной оснастки при*
вносит опытный инженер Юрий Федоро*
вич Хмельницкий. 

На технологический отдел и его руково*
дителя – Анатолия Николаевича Петергеру
возложена непростая обязанность по вне*
дрению нового оборудования в производ*
ство. Рядом с ним это направление успеш*
но развивает Андрей Альбертович Петрик.
Нелегко, и в то же время почетно, быть
первопроходцем для многотысячного кол*
лектива ЗАО «Вентиляционные системы».

Заводская лаборатория с приходом но*
вого руководителя Виктора Александрови*
ча Романишина обрела «второе дыхание».
Было приобретено новое оборудование,
собраны испытательные стенды, разрабо*
таны тестовые программы для систем вен*
тиляции. В лаборатории уже сегодня не
только испытывают вентиляторы. Накап*
ливаются материалы тестирования, со*
здается база данных, проводится аналити*
ка и перспективный прогноз для оборудо*
вания будущего.

В архиве КБ работает Анна Ивановна
Ненько, инженер*конструктор и  «старо*
жил» подразделения. На ее попечении ар*
хивы технической  документации, образ*
цы продукции ВЕНТС и его конкурентов,
каталоги и многое другое. Она отвечает
за конструкторские извещения, выдачу
документации и ТУ в производственные
цеха или на предприятия*подрядчики.

КБ ЗАО «Вентиляционные системы» в
современных условиях работает четко и

слаженно. Ориентация на европейское ка*
чество разработок, повышенные требова*
ния к проектированию привлекают не
только конечных потребителей продукции
предприятия. Высокий профессионализм
инженеров*конструкторов снискал уваже*
ние со стороны государственных органов
технического надзора и других согласую*
щих инстанциях. Утверждение проектной
документации и технических условий про*
ходит без осложнений и заминок. Сегодня

в КБ работают более тридцати сотрудни*
ков. На смену кульманам пришли компью*
теры и сложная вычислительная техника.
Лаборатории КБ способны быстро и точ*
но провести испытания созданных образ*
цов. Нередко на испытательных стендах
тестируются изделия других производи*
телей. Полученные данные передаются
ведущим инженерам для анализа и мони*
торинга конструкторских разработок кон*
курентов, ведь ЗАО «Вентиляционные си*
стемы» должны быть всегда на шаг впере*
ди – для этого у предприятия есть все не*
обходимое.

У КБ ВЕНТС впереди большие пер*
спективы. Развивается предприятие, а
значит, необходимо развивать и расши*
рять конструкторскую базу. Являясь ли*
дером отрасли, ЗАО «Вентиляционные
системы» не мыслит будущее без инно*
ваций и разработок, созданных в недрах
КБ – надежды и гордости всего трудово*
го коллектива.
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Анна Ивановна Ненько, 
инженер�конструктор I категории 

Василий Дмитриевич Тымчишин, 
инженер�макетчик 

Анатолий Николаевич Петаргела, 
начальник технологического отдела

Виктор Вениаминович Юзич, 
нач. отдела оснастки, инженер�конструктор 

Виктор Александрович Потапенко, 
инженер�испытатель

Виктор Александрович Романишин, 
начальник лаборатории

ЗАО «Вентиляционные системы»
продолжает целенаправленное
движение к созданию професси$
онального и прочного коллектива
предприятия. Усиливается не только
рабочее звено, но и руководящий
состав, призванный работать с пер$
соналом ВЕНТС. Новый заместитель
директора по работе с персоналом
Вадим Николаевич Гаврилов поде$
лился с корреспондентом корпора$
тивной газеты реалиями и перспек$
тивами работы службы на период
2007 года.

«Прежде всего, хочется акцентиро*
вать ваше внимание на том, что 
ЗАО «Вентиляционные системы» – это
надежный гарант постоянных рабочих
мест, регулярных выплат официальных
заработных плат. Все сотрудники пред*
приятия пользуются объемным соци*
альным пакетом: бесплатная медицин*
ская страховка, 50% компенсация рас*
ходов на питание в заводском кафе,
бесплатная доставка сотрудников на
предприятие. Компенсация расходов
на питание и бесплатный транспорт
предоставляется каждому сотруднику

автоматически во время приема на ра*
боту, а медицинская страховка – это
элемент мотивационной программы
для сотрудников ЗАО «Вентиляционные
системы». Ее положения вступают в си*
лу после того, как работник проработал
на предприятии 6 месяцев. Все услуги и
порядок их предоставления подробно
описаны в памятке страхования. Там же
указаны контактные телефоны страхо*
вых диспетчеров компании, которые
круглосуточно предоставляют консуль*
тации по всему спектру услуг.

При сравнительном анализе социаль*
ных пакетов других предприятий города
и области мы пришли к выводу, что по
совокупности предоставляемых льгот
ЗАО «Вентиляционные системы» явля*
ется одним из лидеров по показателям
лояльности к своим работникам. 

При этом программа лояльности к
сотрудникам на ЗАО «Вентиляционные
системы» не ограничивается стабиль*
ной заработной платой и социальным
пакетом. Одно из направлений – это
профессиональное обучение сотруд*
ников. Руководство предприятия пре*
красно понимает, что рынок стреми*
тельно развивается и персоналу необ*
ходимо совершенствовать свое мас*
терство. Для этого разрабатывается
целая система профессиональных тре*
нингов и семинаров. На первичном
уровне систему обучения реализовы*
вают руководители подразделений. В
дальнейшем – приглашенные тренеры
высокой квалификации. Мы пришли к
решению юридической «легализации»
программы наставничества на пред*
приятии. В 2007 году наставники будут
определены нормативными документа*
ми ЗАО «Вентиляционные системы» со
всем надлежащим пакетом прав и обя*
занностей по отношению к ученикам и
компании. Буквально через месяц на
завод придут практиканты из КПИ, НАУ
и других учебных учреждений. На базе
ЗАО «Вентиляционные системы» будет

проходить защита дипломных и курсо*
вых работ выпускников и студентов. И
совершенно очевидно, что часть моло*
дежи останется у нас, и будет успешно
работать вместе со вчерашними на*
ставниками.

На протяжении ряда лет в ЗАО «Вен*
тиляционные системы» реализуется
проект поддержки молодых родителей.
Около 100 новорожденных и их счастли*
вых пап и мам получили поздравления и
материальную помощь от предприятия.
В 2007 году рождение малышей в семь*
ях сотрудников ВЕНТС будет отражено
поздравительными и информационны*
ми публикациями в корпоративной га*
зете предприятия.

Еще один проект, который должен
стартовать 1 января 2007 года, – это
внутрикорпоративный конкурс на зва*
ние лучшего подразделения, смены, ра*
бочего. Сегодня идут активные согла*
сования с руководителями участков об
особенностях определения победите*
лей в каждом подразделении с учетом
специфики выполняемых работ и усло*
вий труда. Итоги конкурса будут прово*
диться по ежемесячным, ежекварталь*
ным и годовым показателям трудовой
деятельности коллектива ВЕНТС. 

Очевидно, что предпринимать такие
шаги необходимо и с этической, и эко*
номической точек зрения. Это не только
мощный стимул для каждого из сотруд*
ников работать лучше, это еще один
шаг к повышению качества продукции,
гармонизации микроклимата на пред*
приятии и укреплению ЗАО «Вентиляци*
онные системы».

В предпринимаемых программах мы
рассчитываем на понимание и помощь
всех сотрудников компании, ведь от то*
го, насколько едины мы будем в жела*
нии изменить предприятие к лучшему,
будет зависеть благосостояние каждо*
го из нас. Так что приглашаем всех на
ЗАО «Вентиляционные системы»! 

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÀÊÅÒ È ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÀ ÂÅÍÒÑ

Вадим Николаевич Гаврилов, 
заместитель директора по персоналу

Человеческий фактор Новые назначения

Новый начальник цеха изготовле*
ния промышленных вентиляторов
Владимир Макарович Шульга родил*
ся и вырос в г. Каневе (Черкасская
обл.). Высшее образование получил
в Киевском политехническом инсти*
туте. После окончания учебного за*
ведения начал работать на Киевском
заводе станкоавтоматов им. М. Горь*
кого. За 26 лет прошел непростой
путь от мастера до начальника ОТК.
Досконально знает технологию и
принципы построения производства
промышленных товаров, имеет боль*
шой опыт руководства трудовым
коллективом.

В свободное от работы время ув*
лекается чтением исторической ли*
тературы и детективов. Обладатель
золотой карты «Клуба семейного до*
суга». Личная библиотека насчиты*
вает около 800 томов. Женат, имеет
сына и дочь.

Более подробно о новом начальни*
ке цеха изготовления промышленных
вентиляторов, о коллективе подраз*
деления и о том, как производят луч*
шие в Украине вентиляторы, – читай*
те в следующем номере газеты.

Владимир Макарович Шульга, начальник цеха изготовления
промышленных вентиляторов 
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Розповсюджується безкоштовно

Наша газета выходит ежемесячно. Вы можете
отправить письмо с критикой, замечаниями, а
также со своими идеями о корпоративной газе$
те по адресу: pr@vents.kiev.ua, либо в ящики
для писем и предложений. Мы будем рады уви$
деть на страницах информацию от наших парт$

неров. Присылайте свои материалы. Пусть чи$
татели узнают про вас, прочитают ваши ново$
сти, аналитические материалы, узнают факты
из жизни вашей организации. Будем делать га$
зету  вместе. 

Ждем ваших писем! 

Вітаємо у грудні
01.12 Селяк Віктор Вікторович Транспортувальник складу № 2
01.12 Ігнатенко Наталія Іванівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
01.12 Івуков Сергій Михайлович Слюсар із збирання металоконструкцій
01.12 Білоножкін Олександр Сергійович Експедитор з постачання
02.12 Коваленко Ольга Вікторівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
02.12 Остапенко Валентина Олександрівна Ученик ливарника пластмас
02.12 Мартинюк Микола Миколайович Транспортувальник складу №4
02.12 Потапенко Віктор Олександрович Інженер з налагоджування і випробувань
03.12 Зубченко Ніна Степанівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
03.12 Хмелівський Сергій Олександрович Слюсар із збирання металоконструкцій
03.12 Копиченко Дмитро Вікторович Інженер*механік ЦМВ
03.12 Олексієнко Олексій Олексійович Слюсар*інструментальник
03.12 Мамчур Михайло Васильович Начальник відділу логісти
04.12 Остапенко Людмила Василівна Повар
04.12 Туровець Валентина Олександрівна Учень складальника виробів з пластмас 
04.12 Науменко Віталій Миколайович Спеціаліст з метод. розшир. ринк
04.12 Тодоріка Ірина Анатоліївна Ливарник пластмас
04.12 Фіногенова Віта Петрівна Ученик ливарника пластмас
04.12 Хоменко Валентин Миколайович Дробильник ЦПП № 1
05.12 Шамаєва Алла Олександрівна Пакувальник ДВАГ
05.12 Понько Наталія Володимирівна Складальник виробів
05.12 Пархомчук Андрій Борисович Електрогазозварник
05.12 Шевцов Максим Ігоревич Електрогазозварник
05.12 Мороз Олена Василівна Ливарник пластмас
06.12 Осталецький Володимир Борисович Складальник виробів з пластмас
06.12 Іщенко Світлана Антонівна Прибиральник виробничих приміщень
07.12 Мороз Роман Олександрович Транспортувальник ДВАГтаД
07.12 Назаренко Сергій Олександрович Пров. інженер конструктор
07.12 Данильченко Марина Володимирівна Помічник спеціаліста відд
08.12 Черненко Павло Миколайович Учень машиніста екструдера
08.12 Свистун Іван Миколайович Транспортувальник складу № 2
08.12 Цукренко Сергій Володимирович Комірник складу № 3
09.12 Андрійчук Андрій Романович Комірник ВКБ
09.12 Белінська Наталія Олександрівна Оператор тамподруку
09.12 Хабанець Олена Андріївна Складальник виробів
09.12 Куценко Руслан Олександрович Слюсар із збирання металоконст
09.12 Назаров Олександр Анатолійович Складальник виробів з пластмасс ЦПП № 2
10.12 Даценко Галина Володимирівна Штампувальник ДВАГтаД
10.12 Лобова Наталія Валентинівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
10.12 Романюха Антоніна Петрівна Диспетчер ЦПП № 1
11.12 Сусло Наталія Олександрівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
12.12 Онопрієнко Вадим Олександрович Оператор тамподруку
12.12 Орлова Марина Петрівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
12.12 Щоголєва Тамара Іванівна Сортувальник
13.12 Беньківська Олена Василівна Ливарник пластмас
13.12 Березовський Андрій Федорович Водій*експедитор збуту
14.12 Сбитна Тамара Іванівна Інспектор відділу кадрів
15.12 Зудiна Свiтлана Юрiiвна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
15.12 Топчій Олексій Ігорович Складальник виробів з пластмасс ЦПП № 2
15.12 Слюз Ірина Мирославівна Помічник спеціаліста відд
16.12 Калініченко Валерій Михайлович Сл.*інструментальник ЦПП2
17.12 Марченко Лілія Олегівна Помічник фахівця з ЗЕЗ
18.12 Клещар Антон Вiкторович Заступник директора по торгівлі
18.12 Міхєд Василь Андрійович Слюсар*ремонтник ЦПП № 2
18.12 Качанов Олександр Олександрович Транспортувальник складу № 2
18.12 Безуса Ірина Станіславівна Старший бухгалтер
19.12 Шуляк Марина Сергіївна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
19.12 Кухарська Світлана Анатоліївна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
19.12 Шеремета Оксана Сергіївна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
19.12 Ковтюх Оксана Володимирівна Ливарник пластмас
19.12 Сороцький Петро Петрович Слесарь*ремонтник
19.12 Воробйов Микола Юрійоич Спеціаліст з метод. розшир. ринків збут
19.12 Колісніченко Микола Олексійович Спеціаліст з метод. розшир. ринків збут
20.12 Захаренков Микола Вікторович Слюсар із збирання металоконструкцій ДВАГ
20.12 Лисович Ганна Василівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
20.12 Рущак Андрій Олександрович Транспортувальник ЦПП №1
20.12 Клименко Валентин Павлович Електромонтер
20.12 Нестеренко Тетяна Степанівна Прибиральник виробничих приміщень
20.12 Білобородов Володимир Васильович Токар
20.12 Лещинський Борис Львович Фрезерувальник
21.12 Панасюк Наталія Віталіївна Складальник виробів з пластмас
21.12 Миронченко Станіслав Петрович Транспортувальник складу №4

21.12 Клименко Олександр Борисович Фахівець відділу розвитку
22.12 Кольба Оксана Дмитрівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
22.12 Падалко Володимир Володимирович Майстер групи по обслуговуванню ЦПП № 2
22.12 Бондарчук Данило Романович Транспортувальник складу № 2
22.12 Пшоно Ольга Володимирівна Бухгалтер
23.12 Гончарова Вікторія Вікторівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
23.12 Бабаченко Ярослав Володимирович Головний фахівець стандартизації, сертифікації
24.12 Аксьонова Ганна Дмитрівна Інспектор відділу кадрів
24.12 Гаджиєва Наталія Леонідівна Учень складальника виробів з пластмас (гратки)
24.12 Ткачук Ірина Станіславівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
24.12 Максимович Михайло Ігоревич Слюсар із збирання металоконст
24.12 Семенюк Василь Васильович Слюсар*ремонтник ЦПП № 2
24.12 грибовська Віра Максимівна Спеціаліст з метод. розшир. ринків збут
25.12 Доменчук Василь Ігорович Охоронець*кінолог
25.12 Коваленко Віра Григорівна Складальник виробів з пластмас
25.12 Толкачова Ліна Леонідівна Фахівець з ЗЕЗ
26.12 Лобко Дмитро Валерьянович Дробильник ЦПП № 1
26.12 Мартова Алла Володимирівна Комірник складу № 3
27.12 Корнєєва Ніна Яківна Технік*електронік ЦВВ
29.12 Хоменко Оксана Петрівна Помічник маляра
30.12 Іванова Каріна Олександрівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
30.12 Ворончук Євгеній Сергійович Вантажник збуту
31.12 Лукашевич Євгеній Олександрович Слюсар із збирання металоконструкцій ДВАГ
31.12 Тихий Олександр Анатолійович Менеджер по збуту

Вітаємо у січні
01.01 Джоган Віктор Володимирович Інженер з ТЗЗ та сигналіз
01.01 Олійніченко Ігор Анатолійович Охоронець
01.01 Гурський Михайло Францевич Майстер  ЦПП № 1
01.01 Снігир Ольга Петрівна Ливарник пластмас
01.01 Д`яченко Надія Володимирівна Сортувальник
01.01 Кривуца Олена Петрівна Складальник виробів з пластмасс ЦПП № 2
01.01 Довженко Микола Сергійович Слюсар*сантехнік
01.01 Яцук Дмитро Іванович Начальник енергослужби
02.01 Захаркевич Вiра Олександрiвна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
02.01 Мазур Марія Іванівна Начальник технологічного бюро ЦПП № 1
03.01 Тисевич Василь Вікторович Охоронець
03.01 Білоконь Катерина Іванівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
03.01 Миргородська Ірина Анатоліївна Помічник спеціаліста відд. Продаж
04.01 Довгоп`ят Ганна Юріївна Маляр по металу
04.01 Арехович Василь Анатолійович Оператор координатно*пробивного преса
05.01 Мітькін Артур Віталійович Слюсар із збирання металоконструкцій ДВАГ
05.01 Ханін Василь Іванович Слюсар із збирання металоконструкцій ДВАГ
05.01 Терещенко Вадим Вікторович Майстер ДПП
05.01 Жингура Віктор Дмитрович Електромонтер
06.01 Татарнікова Людмила Іванівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
06.01 Гусак Жанна Михайлівна Складальник виробів
06.01 Котлінський Василь Анатолійович Слюсар із збирання металоконструкцій
06.01 Катькаленко Наталія Борисівна Ливарник пластмас
06.01 Битько Микола Павлович Слюсар*інструментальник
07.01 Фідря Василь Федорович Майстер  цеху пер. пл.№2
07.01 Пивоварова Раіса Іванівна Прибиральник виробничих примі
08.01 Безпалий Вячеслав Вікторович Транспортувальник ЦПП № 2
08.01 Кудрик Валентин Павлович Електромонтер
08.01 Пікалевська Ганна Сергіївна Спеціаліст з метод. розшир. ринків збут
09.01 Гуменюк Анатолій Вікторович Газоелектрозварювальник
10.01 Устименко Галина Андріївна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
11.01 Стужук Лідія Василівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
11.01 Стужук Марія Василівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
11.01 Крилов Юрій Володимирович Налагоджувальник пресо*штампу
11.01 Вангородський Сергій Іванович Старший транспортувальник
11.01 гайова Наталія Василівна Фахівець з ЗЕЗ
11.01 Гайова Наталія Василівна Фахівець з ЗЕЗ
12.01 Лебідь Олександр Станіславович Охоронець
12.01 Кашнова Ніна Іванівна Ливарник пластмас
12.01 Науменко Ольга Вікторівна Ученик ливарника пластмас
12.01 Тищенко Євгеній Миколайович Старший транспортувальник збуту
12.01 Старікова Марта Романівна Бухгалтер
13.01 Безгін Зоя Олександрівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
13.01 Гончаренко Наталія Геннадіївна Ливарник пластмас
13.01 Литовка Юрій Вікторович Інженер*електронік
13.01 Наєнко Тетяна Леонідівна Комірник складу № 2
14.01 Соіна Марина Петрівна Ученик ливарника пластмас

15.01 Кулик Олена Олександрівна Учень оператора тамподруку
15.01 Терещенко Лідія Олександрівна Оператор тамподруку
15.01 Коротков Микола Юрійович Помічник електрогазозварника
15.01 Сидоров Василь Володимирович Дробильник ЦПП № 1
15.01 Пашкевич Вадим Йосипович Спеціаліст з метод. розшир. ринків збут
16.01 Гніздіцький Леонід Васильович Охоронець
16.01 Савчук Анатолій Євгенович Нач.зміни охорони
16.01 Борисенко Ганна Миколаївна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
16.01 Томченко Ольга Олександрiвна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
16.01 Терлецький Валерій Анатолійович Інженер ВМТП
16.01 Жилєнков Віталій Миколайович Інженер*конструктор 2 кат.
16.01 Незенко Юлія Василівна Бухгалтер
17.01 Чорноконь Олена Михайлівна Складальник виробів з пластмас
18.01 Рачковський Володимир Федорович Слесарь*ремонтник
19.01 Міщенко Олександр Михайлович Охоронець
19.01 Ковальчук Світлана Василівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
19.01 Кривошея Надія Іванівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
19.01 Котлінська Людмила Володимирівна Сортувальник
19.01 Кухарчук Андрій Володимирович Машиніст екструдера
19.01 Васін Іван Васильович Старший транспортувальник збуту
19.01 Кисіль Ірина Анатоліївна Помічник спеціаліста відд
20.01 Вольна Тетяна Миколаївна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
20.01 Гвоздецький Іван Михайлович Складальник виробів
20.01 Дехтяренко Тетяна Олександрівна Помічник спеціаліста відд
21.01 Остапчук Тетяна Анатоліївна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
21.01 Хропаль Микола Петрович Складальник виробів з пластмас
21.01 Смирнов Віталій Олександрович Старший транспортувальник складу № 2
21.01 Ромашко Ярослав Володимирович Головний фахівець відділу розвитку
21.01 Барбарчук Тетяна Микитівна Інженер з нормування праці
22.01 Яблонський Юрій Юрійович Охоронець
22.01 Молчанюк Василь Арсентійович Слюсар із збирання металоконструкцій
22.01 Варганова Людмила Степанівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
22.01 Орищенко Наталія Анатоліївна Змінний майстер ДВҐ
22.01 Семенюк Оксана Максимівна Прибиральник виробничих приміщень
22.01 Якуб Ірина Леонідівна Помічник спеціаліста відд
23.01 Дженжера Людмила Петрівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
23.01 Корнієнко Валентина Миколаївна Різальник сітки
23.01 Рощіна Інна Олегівна Складальник виробів з пластмас
23.01 Данильченко Микола Павлович Експедитор з перевезень
23.01 Танцуров Сергій Вячеславович Транспортувальник складу №4
24.01 Кицкай Ігор Теодозійович Майстер будівельних та монтажних робіт
24.01 Мельник Олена Володимирівна Учень складальника виробів з пластмас (гратки)
24.01 Гладких Сергій Леонідович Слюсар із збирання металоконструкцій
24.01 Залипська Лариса Іванівна Складальник виробів з пластмасс ЦПП № 2
24.01 Мельник Людмила Сергіївна Начальник PR*відділу
24.01 Павлова Алла Русланівна Диспетчер склада № 3
25.01 Палюх Дмитро Васильович Транспортувальник ЦВВ
25.01 Пашківська Євгенія Володимирівна Ученик ливарника пластмас
26.01 Голубович Вадим Віталійович Транспортувальник ДВҐ
26.01 Омельченко Валентина Іванівна Бухгалтер
27.01 Коваленко Віра Степанівна Маляр по металу
27.01 Головчук Сергій Васильович Дробильник ЦПП № 1
27.01 Кожух Тетяна Володимирівна Комірник складу № 4
27.01 Логвиненко Катерина Олексіївна Фахівець відділу маркетингу
28.01 Булигін Валерій Юрійович Транспортувальник ДВҐ
28.01 Ігнатенко Ніна Олексіївна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
28.01 Назаренко Тетяна Іванівна Складальник виробів з пластмас
28.01 Чичикало Наталія Анатоліївна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
28.01 Шупило Фатима Варламівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
28.01 Башинська Вікторія Володимирівна Складальник виробів
28.01 Копилов Микола Сергійович Слюсар із збирання металоконст
28.01 Бейгул Катерина Сергіївна Помічник спеціаліста відд. Продаж
29.01 Глива Андрій Володимирович Охоронець
29.01 Дзекан Оксана Петрівна Учень складальника виробів з пл
29.01 Жигала Наталія Вікторівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
30.01 Науменко Тетяна Володимирівна Складальник виробів з пластмас
30.01 Вовченко Антоніна Володимирівна Комірник ЦПП № 2
30.01 Сміян Олена Миколаiвна Диспетчер
30.01 Пряжка Петро Романович Пров. інженер конструктор
31.01 Абдурахманова Галина Іванівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
31.01 Гостра Валентина Олександрівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
31.01 Нерезова Вікторія Вікторівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
31.01 Степаненко Василь Миколайович Майстер ЦВПВ
31.01 Селенчук Євген Олександрович Учень оператора токарно*давильного станка

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß! ÇÈ×ÈÌÎ ÙÀÑÒß, ÇÄÎÐÎÂ’ß, ÄÎÁÐÀ ²
ÍÀÑÍÀÃÈ Â ÏÐÀÖ² ÒÀ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ! ÁÓÄÜÒÅ ÂÅÑÅË² ÒÀ ÆÈÒÒªÐÀÄ²ÑÍ²! 

* Транспортувальників
* Складальників виробів 
* Штампувальників
* Малярів рідкого та порошкового
фарбування
* Ливарників (можливо без досвіду ро*
боти)
* Машиністів екструдерних ліній (мож*
ливо учні)
* Налагоджувальників термопластав$
томатів, экструдерів, КВПіА, штампів
* Операторів з ЧПУ (можливо випускни*
ки ПТУ без досвіду роботи)
* Слюсарів$ремонтників, слюсарів$
інструментальників
* Токарів, фрезерувальників, шліфу$
вальників
* Електрогазозварників
* Сантехніків
* Начальників/майстрів цеху

* Спеціалістів з маркетингу, 
логістики та  ВЭД 
(володіння іноземними. мовами)
* Бренд менеджерів
* Митного брокера

* Менеджерів з підбору персоналу
* Інспекторів відділу кадрів
* Бухгалтерів$касирів
* Бухгалтерів
* Економістів
* Інженерів$електроніків
* Інженерів$конструкторів
* Інженерів$технологів
* Программістів 1:С

Компанія надає:
• Соціальний пакет
• Медичне страхування
• Наявність власних маршрутів (проїзд
безкоштовний)
• Наявність їдальні
• Своєчасну виплату заробітної плати
• Оформлення за трудовою книжкою
• Можливість кар'єрного зросту

За більш детальною 
інформацією звертайтесь:

Конт. тел./ф. (044) 502$94$20, 
(8$097) 931$ 91$ 19 

e$mail: v.gavrilov@vents.kiev.ua

вакансии
У зв’язку з тим, що пожежі та надзвичайні ситуації природного та техно*

генного характеру призводять до загибелі та травматизму людей, просимо
вас, під час проведення Новорічних свят бути пильними та дотримуватися
основних вимог пожежної безпеки, а саме:

– ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі;
– ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах ева*

куації;
– ілюмінація повинна бути виконана з дотриманням правил встановлення

електроустановок, у разі використання електричної освітлювальної мережі
без понижуючого трансформатора на ялинці можуть застосовуватися
гирлянди тільки з послідовним увімкненням лампочок напругою до 12 В; по*
тужність лампочок не повинна перевищувати 25 Вт; електромережа до лам*
почок ялинкової ілюмінації повинна бути виконана гнучкими проводами з
мідними жилами та не мати пошкоджень ізоляції; підключення гірлянд до
мережі повинно виконуватись тільки за допомогою штепсельних з’єднань;

– при виявленні несправності в ілюмінації (нагрів проводів, блимання
лампочок, іскріння тощо) вона повинна бути терміново вимкнена;

– не дозволяється прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а також
марлею і ватою, не просоченими вогнезахисною речовиною, застосовува*
ти для ілюмінації ялинки свічки, бенгальські вогні, одягати дітей в костюми
з легкозаймистих матеріалів;

– не залишайте без нагляду увімкнені в електромережу нагрівальні
прилади, телевізори, радіоприймачі тощо;

– забороняється застосовувати петарди та піротехнічні вироби (дозво*
ляється лише при умові, якщо вони придбані у спеціальній крамниці та ма*
ють відповідний сертифікат).

Дотримання цих норм безпеки дозволить вам уникнути лиха під час
зустрічі Новорічних та Різдвяних свят.

РУ ГУ МНС України в м. Києві

ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА НОВОРІЧИХ СВЯТ

У зв’язку з розширенням запрошуємо
на вакантні посади:


