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ВІД НОВОГО
ОБЛАДНАННЯ
ДО НОВИХ ЦЕХІВ
У компанії запрацювала нова
сучасна лінія з виробництва
поліетиленових гофрованих
каналів і готується до відкриття новий цех

ВІТАЄМО
КРАЩІ БРИГАДИ
МИНУЛОГО
РОКУ!
Компанія підбила підсумки
виробничих змагань за 2019 рік
і привітала переможців

НАЙВАЖЧИМ
І ВОДНОЧАС
НАЙЦІКАВІШИМ
ДЛЯ МЕНЕ Є РОБОТА
З ЛЮДЬМИ
СТ

Усі фотографії в номері зроблено до оголошення в Україні карантину

О

Дмитро Повх розповідає про свій
професійний шлях у компанії

0

Чому працівники «Вентс»,
які з різних причин вирішують
піти з компанії, згодом
повертаються назад?

Р.
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ПОВЕРТАТИСЯ –
ГАРНА ПРИКМЕТА

МОДЕРНІЗАЦІЯ

Готується до запуску новий цех
площею 3500 кв. м
Компанія «Вентиляційні системи» взялася
за розширення та
модернізацію цеху
з виробництва моноблокових припливновитяжних пристроїв.
Реалізація проекту
дозволить упровадити
нові технології
складання виробів
і збільшити обсяги
виробництва.
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З

гідно з дослідженнями
журналу «Мир
климата», попит на
установки обробки повітря в
Європі найближчими роками
зростатиме приблизно на 7%
на рік. Позитивна динаміка
попиту на таке обладнання, а
також зростання популярності
продукції ВЕНТС стали
основними причинами
розширення і модернізації
цеху моноблокових припливно-витяжних пристроїв
компанії «Вентиляційні
системи».

Раніше в цеху вже було
запущено новий високопродуктивний конвеєр для
виготовлення вентиляційних
установок малих і середніх
розмірів. Наразі компанія
готує до відкриття нові
виробничі площі, де буде
встановлено 10 виробничих
ліній. Також тут буде
розміщено склад, який
обслуговуватиме виробничий цех. Запуск нового
передового устаткування
та технологій зі складання
ПВУ дозволить підвищити

технологічність виробництва,
якість і кількість продукції,
що випускається, а також
забезпечить ще комфортніші
умови роботи для персоналу
цеху.
Площа нового виробничого
майданчика становить
3500 кв. м. Закінчення
ремонтних робіт і запуск
нових виробничих
потужностей у цеху з
виробництва моноблокових
припливно-витяжних
пристроїв заплановано на
літо поточного року.
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ВЕНТС запустив нову лінію
з випуску напівжорстких каналів
Декілька років тому компанія «Вентиляційні системи»
представила на ринку
новинку – модульну систему
розподілу повітря FlexiVent.
Одними з основних компонентів системи виступають
гнучкі гофровані повітропроводи, виготовлені з міцного
пластику. Щорічно зростаючий попит на FlexiVent
поставив перед компанією
завдання щодо розширення
виробничих потужностей
і асортименту продукції,
що випускається. З цією
метою в одному з цехів
підприємства нещодавно
було встановлено нову
сучасну лінію з виробництва
поліетиленових гофрованих
каналів.
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ове обладнання
вироблене в
Італії і за своїми
характеристиками на
сьогодні є одним із кращих
у світі. Лінія дозволить
підприємству випускати
напівжорсткі круглі канали
діаметром 63, 75 та 90 мм
і плоскоовальні розміром
50х115 мм.
Нова лінія повністю
автоматизована і має низку
конструктивних особливостей, які забезпечують
ще вищу продуктивність
процесу та якість продукту,
що випускається, а також
зручність для обслуговуючого персоналу. Зокрема,
використовувана в ній
система охолодження
дозволяє працювати на
високих швидкостях – до
14 метрів за хвилину, що
значно перевищує можливості іншого аналогічного

обладнання. Ще одна
перевага нової лінії полягає
в наявності дозаторів
для подавання барвника
і домішок до основної
сировини, що виключає
проведення операції
вручну і, відповідно, вплив
людського фактора. Також
в автоматичному режимі
відбувається стяжка бухт.
Крім іншого, фахівці компанії відзначають значні

переваги в конструктиві
оснастки.
Запуск в експлуатацію
нової лінії з випуску поліетиленових гофрованих
каналів дозволить компанії
підняти виробництво
напівжорстких гнучких
повітропроводів на новий
якісний і кількісний рівень,
а також розширити їхній
асортимент відповідно до
запитів ринку.
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ЗМАГАННЯ

ВЕНТС привітав кращі бригади
за підсумками минулого року
Кожного місяця 2019 року ми
публікували інформацію про
кращі виробничі колективи
ВЕНТС. Логічним завершенням
минулорічного виробничого
змагання стало визначення
переможців за підсумками року
і вручення їм нагород. Компанія
дякує всім працівникам підприємства за проявлені старання і
сумлінну працю для досягнення
нашого спільного успіху. Високі
результати минулого року
продемонстрували практично всі
виробничі підрозділи компанії.
Проте серед кращих визначилися й найкращі. Ми вітаємо
переможців і бажаємо всім
співробітникам підприємства
міцного здоров'я, оптимізму та
нових трудових звершень.
4

Цех виготовлення вентиляторів (дільниця 1): бригада №1, бригадир
Ковальчук Світлана Василівна.
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Цех виготовлення припливно-витяжних установок: бригада Гордієнко Валентини Дмитрівни (дільниця керівних
пристроїв).

Цех виготовлення вентиляторів (дільниця 2): бригада
№17, бригадир Савенко Людмила Миколаївна.

Цех виготовлення вентиляторів (дільниця 3):
бригада №24, бригадир Зубченко Лариса Валеріївна.

Цех виготовлення вентиляторів: бригада операторів
тамподруку, бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна.

Цех виготовлення решіток із пластмаси: бригада
Шишкіної Марії Юріївни.
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ЗМАГАННЯ

Цех виготовлення промислової вентиляції: лінійка №2, майстер Алфьорова Світлана Михайлівна.
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Цех пакування №4: бригада Доценко Людмили
Василівни.

Цех виготовлення моноблокових ПВП: лінійка №2
майстра Волкова Сергія Петровича.

Цех металовиробів (дільниця «Штампування»):
зміна «А» майстра Любченка Олега Андрійовича.

Цех металовиробів (дільниця «Зварювання»): зміна
майстрів Вакуленка А.А., Побережнюка С.О.
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Цех переробки пластмас №1: зміна «С» майстрів Калабушкіна Романа В’ячеславовича, Приходько Інни Миколаївни,
Кабанова Юрія Миколайовича.

Цех металовиробів (дільниця «ЗМЕ»): зміна майстра
Саченка Олександра Леонідовича.

Цех металовиробів (дільниця «Амада»): зміна «А»
майстра Шпака Ростислава Васильовича.

Цех переробки пластмас №2 (дільниця рідкого
фарбування): зміна бригадира Файгенбаума О.В.

Цех фарбування (лінія автоматичного фарбування):
лінійка Л1 бригадира Ніколаєнко Світлани Павлівни.
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Дар'я
КОВТАНЮК
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СЕРПЕНЬ

К А Р ' Є РА

Дмитро Повх:

«Найважчим і водночас найцікавішим
для мене є робота з людьми»
Однією з найяскравіше виражених
тенденцій у компанії «Вентс» є
все більш активне залучення до
керування підприємством молодих
фахівців. Компанія довіряє молоді
і надає їй змогу проявити себе на
різних відповідальних ділянках.
Яскравим підтвердженням сказаного є приклад Євгенія Карпенка та
Ярослава Ковальчука, які почали
керувати цехами у 25-річному та
31-річному віці відповідно. Наш
сьогоднішній гість теж два роки
тому очолив великий цех у 31
рік. А ще він продовжує справу
свого батька, який тривалий час
працював на підприємстві. Отже,
знайомтеся ближче: начальник
цеху переробки пластмас компанії
«Вентс» Дмитро Повх.
– Дмитре, розкажіть про Вашу освіту.
У якому навчальному закладі Ви
навчалися і за якою спеціальністю?
– Я закінчив Національний технічний
університет «Київський політехнічний
інститут ім. Ігоря Сікорського» за спеціальністю «Гідропневматика та гідравлічні
і пневматичні машини. Автоматизовані та
роботизовані механічні системи».
– Це був Ваш свідомий вибір чи хтось
порадив?
– З одного боку, я не можу стверджувати
напевно, що хотів навчатися саме в цьому
виші і за цією спеціальністю. На той час
у мене була мета вступити на бюджетну
форму навчання до вищого навчального
закладу на спеціальність, пов’язану з
інженерією. Тому вступні іспити складав
одразу до трьох університетів – КПІ,
Національного авіаційного університету
та Київського національного університету
будівництва і архітектури. У перших двох
вишах іспити склав успішно, в останньому
не вистачило трьох балів до прохідного
рівня. У результаті вирішив навчатися в
Київському політехнічному інституті.
З іншого боку, вибір спеціальності, що
пов’язана з гідравлічними машинами та
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мама працює тут старшим диспетчером.
Тому можна сказати, що жага до машин та
устаткування, в тому числі гідравлічного,
це в нас сімейна риса.
– Коли і як Ви стали членом команди
«Вентс»? Які чинники вплинули на
Ваше рішення працювати саме в цій
компанії?

механізмами, мабуть, невипадковий і є
певним покликом долі. Адже в нашому
роду було чимало фахівців, які працювали
саме з гідравлікою. І дехто навіть
домігся великих успіхів та визнання. Ось,
наприклад, брат мого діда, Повх Степан
Ананійович, був першовідкривачем
відомого Самотлорського нафтового родовища, яке входить до десятки найбільших
у світі. Його бригада в 1969 році пробурила першу експлуатаційну свердловину
і дала старт видобутку самотлорської
нафти. Його син Повх Володимир
Степанович пішов шляхом батька і також
одним із перших брав участь в освоєнні
Самотлора. Тривалий час Володимир
Степанович очолював компанію «Нижньовартівськбурнафта». Мій батько теж
закінчив Київський політехнічний інститут,
17 років пропрацював начальником цеху
переробки пластмас у компанії «Вентс», а

– Перше моє знайомство з компанією
«Вентиляційні системи» відбулося ще
в студентські роки, коли я проходив тут
двотижневу практику. Добре пам'ятаю
свої перші враження: масштабно, чисто,
спекотно. Не секрет, що велика частина
молоді з певним упередженням ставиться
до великих промислових підприємств,
не вбачаючи тут можливостей для
своєї кар'єри. У багатьох таке уявлення
сформувалося ще за радянських та
пострадянських часів, коли заводи
сприймалися насамперед як шумні й
неекологічні виробництва з застарілими
верстатами. Частково і я так думав. Проте
після проходження практики на підприємстві «Вентс» змінив свою думку.
Долучитися до команди «Вентс» я
вирішив у 2013 році. Частково на мій
вибір вплинули батьки, які тут працювали
і часто вдома обговорювали свої робочі
завдання, плани та інше. Мимоволі я сам
залучався до процесу, і коли чув про якісь
виробничі проблеми, не міг зрозуміти,
чому їх так складно вирішити. Вже тоді
мені здавалося, що в мене є відповіді на
деякі запитання. Тому в якийсь момент
мені просто захотілося прийти на завод
і сказати: «Так, давайте зараз усе вирішимо!» (Усміхається.) Насправді хотілося
проявити ініціативу і запропонувати своє
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робочі місця і дає змогу самореалізуватися
цілеспрямованим співробітникам. Компанія забезпечує працівників корпоративним
транспортом, харчуванням та іншим.
Мені в компанії подобається те, що
директор може спокійно прийти в цех і
поспілкуватися з працівниками, а мої підлеглі можуть обговорити робочі питання зі
мною. Це створює атмосферу відкритості й
дозволяє оперативно виявляти та вирішувати потенційні проблемні питання.

бачення та рішення. А кілька перших
візитів на виробництво лише посилили це
бажання.
– З чого Ви починали на підприємстві і
як складалася Ваша подальша кар’єра?
– Моя перша посада – це майстер цеху
переробки пластмас №1, але фактично я
розпочав з азів виробництва в якості учня
налагоджувальника термопластавтомата.
Це була принципова позиція мого керівника. На додачу до теоретичних знань мені
необхідно було отримати й практичні навички. З часом я почав працювати майстром
зміни. Цей час запам’ятаю надовго, адже
тоді вперше дізнався, що таке працювати
в нічну зміну, коли вдома мала дитина і
поспати вдень майже немає часу. Потім я
обійняв посаду майстра дільниці заготівлі
сировини, а згодом – майстра з експлуатації обладнання і оснастки. Кожний крок
був новим викликом, адже потрібно було
вивчати багато нового – номенклатуру
продукції, терміни, виробничий сленг,
вивчати досвід колег і таке інше. Також
хотів би виділити цікавий етап моєї кар’єри,
який розпочався у 2015 році. Тоді я став
частиною команди із впровадження на
підприємстві системи Lean Рroduction.
З 2018 року я працюю на посаді начальника цеху. Посада дуже відповідальна, але
водночас цікава, тому що цех переробки
пластмас – це як самодостатнє велике
підприємство зі своїми завданнями і
проблемами. Мені випала честь керувати
цим потужним механізмом, реалізовувати
нові ідеї та підходи у виробництві. Про
масштаби нашого виробництва красномовно свідчать цифри: у нас працюють
220 робітників, діє 100 термопластавтоматів і близько 1000 прес-форм. Ми
працюємо цілодобово без вихідних, за
місяць перероблюємо близько 400 тис. кг
сировини і виробляємо майже 7,5 млн
різноманітних деталей.

– Хотілося б трохи дізнатися про Ваше
особисте життя. Можете розповісти
про себе, Ваші захоплення, хобі та інше?

отримую, спілкуючись із ТОП-керівниками
нашого підприємства. Ці знання і поради
для мене безцінні.
– Що для Вас є найважчим і найцікавішим у роботі на посаді начальника
цеху?
– Найважчим і водночас найцікавішим є
робота з людьми. Адже всі люди індивідуальні, зі своїми характерами, принципами,
сильними та слабкими сторонами, проблемами в житті тощо. І головне моє завдання
як начальника цеху – це об’єднати всіх
працівників у єдиний механізм, де кожна
людина почувалася б комфортно і при
цьому давала максимальний результат
відповідно до своїх знань і вмінь.
– У компанії «Вентс» Ви працюєте вже
досить давно. Які позитивні сторони в
її роботі Ви можете виділити? У чому
вбачаєте основну її цінність особисто
для Вас?
– Як на мене, головна цінність «Вентс»
полягає в тому, що це великий національний виробник-експортер, який створює

– Я одружений, маю трьох чудових
діточок, а також кішку. До одруження
активно займався спортом. Також раніше
захоплювався мотоциклами через
швидкість, адреналін і відчуття свободи.
Зараз інколи заходжу в гараж, заводжу
мотоцикл, послухаю його трішки, згадаю
молодість і глушу. А після народження
дітей у мене з’явилася ще одна велика
мета – виспатися. (Усміхається.)
– І насамкінець наше традиційне
запитання: що Ви хочете порадити
новачкам компанії? Яких правил їм слід
дотримуватися, щоб зробити успішну
кар’єру на нашому підприємстві?
– Якщо на роботі викладатися на всі 100
відсотків, працювати з максимальною
віддачею, не зупинятися на досягнутому
та не зациклюватися на невдачах (які
є невід’ємною частиною робочого
процесу), результат не забариться.
Намагайтеся менше слухати тих людей,
які вам кажуть «це неможливо», «так
ніколи не робили», «воно тобі треба?».
Ставтеся до колег із повагою, будьте
чесними, беріть відповідальність за свої
вчинки, відкривайте для себе щось нове
щодня, робіть свою роботу якісно та
вдосконалюйте робочі навички!

– Про Вашу освіту і досвід роботи ми
вже дізналися. Але ми живемо у такий
час, коли вчитися потрібно безперервно. Скажіть, як Ви вдосконалюєте
свої теоретичні та практичні знання
і навички? Чи допомагає Вам у цьому
компанія?
– Так, звісно, сьогодні без постійного
навчання неможливо рухатися вперед. І
в цьому плані я дуже вдячний «Вентс»,
який багато інвестує у мій професійний
розвиток. Я маю на увазі надання
спеціалізованої літератури, можливість
брати участь у різноманітних курсах
і тренінгах, поїздки на спеціалізовані
виставки в Німеччину та відрядження
до Китаю з метою вивчення досвіду
інших компаній. Але найбільші знання я
Вісник ВЕНТС, №2 (58) червень 2020
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КАДРИ

Повертатися –
гарна прикмета
Особливо якщо повертаєшся
туди, де тобі було добре,
де тебе цінують і поважають.
Щось схоже можна сказати
і про деяких працівників
«Вентс», які раніше з різних
причин пішли з компанії, але
згодом захотіли повернутися.
У кожного з них своя історія,
але всі вони дійшли висновку,
що саме «Вентс» є тим
місцем, де вони почуваються
комфортно і де їм хочеться
працювати і розвиватися.
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Тетяна МАЛИЦЯ,
комірник на складі №4
Уперше я влаштувалася на підприємство в цех з виготовлення решіток із
пластмаси. Пропрацювала складальником виробів з пластмаси приблизно
шість років. Компанія дає змогу
працювати за сумісництвом, тому я ще
паралельно навчалася. Після отримання
освіти у пошуках чогось нового влаштувалася на іншу роботу. Як виявилося, на
новому місці мені довелося зіткнутися з
низкою негативних моментів. Зокрема,
тут ніхто не збирався дотримуватися
інтересів працівників і надавати їм
нормальні умови праці. Тому згодом
я пошкодувала про свій вчинок. Деякі
речі починаєш цінувати тоді, коли
їх втрачаєш. У випадку з «Вентс» я
зрозуміла, що втратила хороші умови
праці, стабільний дохід і всі переваги,
пов'язані з офіційним оформленням.

Виникла думка повернутися назад.
Якраз у той момент на складі №4 з’явилася вакансія комірника. Я вирішила
спробувати свої сили, і ось уже півтора
року знову працюю на «Вентс». Разом
зі стабільною заробітною платою я
отримала зручний графік роботи, який
мене влаштовує, оплачувані лікарняні
та відпустки, роботу поряд із домом,
завдяки чому мені не потрібно витрачати час на дорогу, а також наявність
на заводі їдалень, які теж економлять
час і гроші. Але найголовніше для
Вісник ВЕНТС, №2 (58) червень 2020

порошкового фарбування. Я погодився і
пропрацював там ще сім місяців. Потім
у зв’язку з певними обставинами мені
довелося поїхати до Польщі. Робота
в компанії «Вентс» мене повністю
влаштовувала, тому надовго розлучатися з підприємством я не збирався. На
щастя, керівництво пішло мені назустріч
і дозволило зробити невелику перерву.
Одразу після повернення з Польщі я
прийшов на «Вентс», щоб знову стати
до роботи.
Звісно, у мене була можливість
продовжити працювати за кордоном
чи спробувати знайти якесь інше місце
в Україні. Але навіщо? На боярському
підприємстві нормальні умови праці,
конкурентоспроможна заробітна плата.
Тут і нагодують, і навіть допоможуть
вирішити питання з житлом. Саме тому
я вже не бачу сенсу в сезонних підробітках на чужині, коли вдома можна
стабільно отримувати ті ж самі гроші.

Антон БОНДАРЧУК,
маляр у цеху фарбування
Під час мого першого перебування в
компанії «Вентс» я працював у ремонтно-будівельній бригаді упродовж трьох
місяців. Після цього мені було запропоновано перевестися у фарбувальний
цех на посаду маляра на дільниці
Вісник ВЕНТС, №2 (58) червень 2020

Віктор КАРАСЕНКО,
слюсар-сантехнік у групі обслуговування обладнання

Я живу у Фастові. Про вакансії в
компанії «Вентс» мені розповіла

Я починав працювати в компанії
«Вентиляційні системи» на посаді
помічника маляра в цеху фарбування.
Там я пропрацював десь біля року, після
чого вирішив спробувати свої сили в
іншому місці. Так пройшов ще один рік.
Нове місце роботи мене геть не влаштовувало, тому я з часом знову вирішив
змінити вид діяльності. Можливо, мої
думки матеріалізувалися, адже одного

сусідка, яка теж тут працює. На той час
я вже мала досвід роботи на виробничому підприємстві, тому влаштуватися
на «Вентс» мені буле нескладно. Так я
почала працювати ливарником у цеху з
переробки пластмас. Пропрацювала аж
чотири роки. Якби не сімейні обставини, я б не полишала улюблене місце
роботи, проте доля розпорядилася
трохи інакше. Згодом усі мої особисті
питання вирішилися, і треба було знову
шукати роботу. Я не стала витрачати
час на пошуки вакансій, бо вже точно

разу зовсім випадково я зустрів свого
знайомого з енергослужби «Вентс».
Ми розговорилися, і виявилося, що
у групі обслуговування обладнання
компанії з’явилася вакансія на посаду
слюсаря-сантехніка. Я не став гаяти часу
і подав на вакантне місце свою кандидатуру. У відповідь мені запропонували
привабливі умови роботи. Та й колектив
мені дуже сподобався. Від моменту
мого повернення на «Вентс» пройшло
вже майже чотири роки. І саме тут я
почуваюся на своєму місці.

Тетяна МАШКЕВИЧ,
ливарник у цеху з переробки
пластмас

мене – це офіційне працевлаштування,
яке гарантує отримання всіх прав,
закріплених законодавством.

знала, де хочу продовжити працювати.
Компанія «Вентс» постійно розростається, відповідно, з’являються і
нові робочі місця, тому проблем із
влаштуванням у мене не виникло. Я
вдруге стала ливарницею пластмаси,
чому дуже зраділа. З моменту другого
прийому на роботу в компанії пройшло
вже чотири роки. А загалом я тут
пропрацювала вісім років. Я звикла
до «Вентс», почуваюся тут майже
як вдома. Ще мені подобається
працювати серед молоді: по-перше,
так веселіше, а по-друге, сама відчуваю
себе молодшою.
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Вітаємо найкращих співробітників!

Бригада №1
(бригадир Ковальчук Світлана Василівна),
цех виготовлення вентиляторів
Виробничий
підрозділ
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Лінійка №6 (бригадир Будник Сергій
Олексійович), цех виготовлення моноблокових
припливно-витяжних установок
2020 рік

Березень

Квітень

Травень

Цех виготовлення
вентиляторів

Бригада №1 (бригадир Ковальчук
Світлана Василівна);
бригада №13 (бригадир Невинська
Олена Анатоліївна);
бригада №23 (бригадир Хомич Дмитро
Олегович);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Бригада №1 (бригадир Кирилюк Світлана
Анатоліївна);
бригада №13 (бригадир Невинська
Олена Анатоліївна);
бригада №24 (бригадир Зубченко Лариса
Валеріївна);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Бригада №3 (бригадир Кирилюк
Світлана Анатоліївна);
бригада №13 (бригадир Невинська
Олена Анатоліївна);
бригада №23 (бригадир Хомич Дмитро
Олегович);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Цех виготовлення
решіток із пластмаси

Бригада Симонової Світлани
Володимирівни

Бригада Купець Наталії Григорівни

Бригада Гаджиєвої Наталії Леонідівни

Цех пакування №4

Бригада Гамули Світлани Михайлівни

Бригада Борисенко Юлії Володимирівни

Бригада Гамули Світлани Михайлівни

Цех виготовлення
припливно-витяжних
установок

Дільниця рекуператорів, начальник
дільниці Савоста Ігор Васильович

Дільниця керуючих пристроїв, бригадир
Гордієнко Валентина Дмитрівна

Дільниця рекуператорів, начальник
дільниці Савоста Ігор Васильович

Цех виготовлення
моноблокових
припливно-витяжних
установок

Лінійка №6, бригадир Будник Сергій
Олексійович

Лінійка №1, бригадир Мельник
Миколай Іванович

Лінійка №1, бригадир Мельник
Миколай Іванович

Цех виготовлення
промислової вентиляції

Лінійка №1, майстер Пащенко Тетяна
Петрівна

Лінійка №1, майстер Пащенко Тетяна
Петрівна

Лінійка №5, майстер Кримаренко
Сергій Петрович

Цех металовиробів

Дільниця «Амада»: зміна «А», майстер
Шпак Ростислав Васильович;
дільниця «Штампування»: зміна «А»,
майстер Любченко Олег Андрійович;
дільниця «ТДУ»: зміна майстра
Селенчука Євгенія Олександровича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра Солов’я
Юрія Володимировича

Дільниця «Амада»: зміна «А», майстер
Шпак Ростислав Васильович;
дільниця «Штампування»: зміна «Б»,
майстер Кабиш Сергій Володимирович;
дільниця «ТДУ»: зміна майстра
Селенчука Євгенія Олександровича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра
Солов’я Юрія Володимировича

Дільниця «Амада»: зміна «Д»,
майстер Вислоцький В'ячеслав
Віталійович;
дільниця «Штампування»: зміна «А»,
майстер Любченко Олег Андрійович;
дільниця «ТДУ»: зміна майстра
Селенчука Євгенія Олександровича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра
Солов’я Юрія Володимировича

Цех переробки
пластмас №1

Зміна «А» майстрів Михайленко
Зінаїди Володимирівни, Гуркевич
Наталії Анатоліївни

Зміна «Б» майстрів Білогруд
Тетяни Петрівни, Кабанова Юрія
Миколайовича

Зміна «С» майстрів Приходько Інни
Миколаївни, Калабушкіна Романа
В'ячеславовича

Цех переробки
пластмас №2

Бригада Файгенбаума Олександра
Вікторовича (дільниця рідкого
фарбування)

Бригада Вохмяніна Андрія Юрійовича
(дільниця екструзії)

Зміна майстра Семененка Олега
Леонідовича (дільниця екструзії)

Цех фарбування

Бригада Л1, бригадир Лазебник Руслан
Олександрович (лінія автоматичного
фарбування)

Бригада Л1, бригадир Лазебник Руслан
Олександрович (лінія автоматичного
фарбування)

Бригада Л2, бригадир Комарова
Оксана Володимирівна (лінія
автоматичного фарбування)
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ТВОРЧІСТЬ

Мистецтво надихає!

Н

е лише Україна,
а й «Вентс» має
талант. Наші читачі
вже неодноразово мали
змогу переконатись у
цьому. В одному з попередніх номерів газети
ми розповіли про наших
працівниць, які захоплюються художнім вишиванням і взяли участь
у виставці творчих робіт,
що проходила на нашому
підприємстві. На жаль,
через брак газетної площі
ми не змогли розповісти
одразу про всіх майстринь.
Але зараз саме час повернути боржок. Тож
ми продовжуємо знайомити вас із нашими талановитими колегами та
їхніми не менш талановитими дітьми.

ПОВХ
Людмила Петрівна,
старший диспетчер
цеху переробки пластмас

В

ишиванням я займаюся
зі шкільних років.
Родом я з Хмельниччини, а там це заняття
дуже популярне. Спочатку
вишивала хрестиком, а
десять років тому вирішила
спробувати вишивати
бісером. Ця техніка мені
припала до душі. Відтепер як
тільки маю вільну хвилину –
так одразу й стаю до роботи.
Сьогодні в моїй колекції
близько 20 картин. Більше
за все мені подобається
вишивати квіти, природу і
особливо дельфінів. Така

Софія ОНИШКО,
донька Ірини Володимирівни
Онишко, яка працює
інженером-конструктором
у відділі оснащення і нестандартного обладнання

З

раннього віку доньки
я надавала великого
значення розвитку
її творчих навичок. Діти
намагаються все спробувати
і дізнатися, що викликає у
них найбільший інтерес і
до чого лежить душа. Ми
перепробували дуже багато:
займалися ліпленням з
пластиліну та глини, вирізали
різні фігури, квіти і тварин
зі спеціалізованих книг,
створювали свої картини,
пазли, малювали картини
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тематика несе глибинну
красу і надихає. Найкращою
своєю роботою вважаю
картину «Ангелочок»,
яку я вишила спеціально
для своєї старшої онуки
Маргаритки. До речі, у
мене є четверо внуків (дві
дівчинки і два хлопчика) і
для кожного я вишила по
картині. Також іноді дарую
свої вишивки близьким і
друзям. Нещодавно деякі
мої роботи демонструвалися
на виставці художніх робіт
на підприємстві «Вентс».
Приємно було чути схвальні
відгуки про моє захоплення
від колег по роботі.
Коли я беруся за вишивання,
то відпочиваю від усього
буденного. Це дає мені
творче натхнення і поштовх
працювати далі над новими
роботами.

аквареллю. Перше знайомство з ниткою і голкою у Софії
відбулося в будинку дитячої
творчості на гуртку «М'яка
іграшка». З восьми років
вона відвідувала приватні
уроки живопису, захопилася
живописом пастеллю. Першу
свою картину «Золота осінь»
вона подарувала школі.
Вишиванням бісером Софія
захопилася з 10 років. Я
тоді взяла її з собою на
виставку рукоділля, де
були представлені не лише

готові роботи майстрів, а й
матеріали для вишивання.
Доньці дуже сподобалися
картинки GAPCHINSKA. Так
у нас з'явився перший набір
для вишивання бісером.
Техніку виконання Софія
підгледіла на каналі Youtube
і вишила свою першу роботу,
як мовиться, на одному
диханні. Зараз у неї є вже
близько 10 картин різної
складності. Також є в неї
й найулюбленіша робота,
яку вона назвала «Кіт із
зеленими очима». Картина
виконана за мотивами
мультфільму «Аліса в країні
Чудес» за сім днів.
Для доньки вишивання – це
можливість самовиразитися,
а також перемістити свою
увагу з одного виду діяльності на інший. Зараз вона
також захоплюється бойовим
мистецтвом тхеквондо, відмінно навчається в гімназії,
відвідує гурток «Сценічна

мова та конферанс» у
центрі творчості «Оберіг»,
тому вишивання дозволяє
їй трохи відволіктися від
навчання, зайнятися іншою
творчою справою, а заодно й
відпочити.
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Декілька цікавих фактів
про компанію «Вентс»,

про які ви точно не здогадувалися
Якщо ви вважаєте, що знаєте про
нашу компанію майже все і вас
нічим здивувати, то, швидше за
все, ви помиляєтесь. Адже ми
підготували для вас такі факти,
які й для нас стали справжнім
відкриттям.

1

Як ви гадаєте, кого на нашому
підприємстві більше – чоловіків чи
жінок? Не варто перераховувати
всіх по пам’яті, адже ми готові дати вам
точну відповідь. 57% персоналу компанії
становлять чоловіки, а 43% – жінки.

2

А зараз спробуйте вгадати середній
вік працівників компанії «Вентс».
Спробували? А тепер порівняйте
ваш варіант із правильною відповіддю.
Середній вік співробітників нашого
підприємства становить 39 років.

3

У нашій компанії працюють люди
різного віку. Але є серед них і
рекордсмени. Наймолодшому
працівнику компанії – 18 років, а
найстаршому – 83. Так, «Вентс» – це
компанія, де чудово поєднуються
молодість і досвід.

4

Наша компанія настільки велика,
що можна створювати цілі
бригади з працівників, що мають
однакові прізвища. Так, у нас вже зараз
можуть працювати бригади Ткаченків,
Ковальчуків, Мельників, Бойків та інших.
Але найбільшою бригадою могла б
стати бригада Коваленків: таке прізвище
має рекордна кількість співробітників
підприємства – аж 14!

5

Ви не замислювалися над тим,
скільки днів народжень наших
працівників припадає на кожен
день? Підрахувати середній показник
неважко: ділимо загальну кількість
персоналу компанії на кількість днів у
році і отримуємо вісімку. Тобто щодня
свої дні народження відзначають у
середньому вісім працівників «Вентс».

Але існує такий день, на який припадає
найбільша кількість таких свят – аж 19! І
цей день – 27 квітня!

6

Мабуть, немає такого працівника
«Вентс», який би не долав пішки
відстань між двома прохідними
нашого підприємства. Декому навіть
доводиться це робити щодня. А чи
може хтось назвати відстань між цими
прохідними? 600 метрів? 800 метрів? А,
може, цілий кілометр? Даємо вам точну
відповідь: відстань між двома прохідними компанії становить 550 метрів.
Невеличка прогулянка туди й назад
цілком замінить вам ранкову пробіжку,
на яку ви збираєтесь уже півроку.

7

У нашій компанії прижилося чимало
добрих традицій. І одна з них – це
нагородження кращих працівників
підприємства путівками на літній сімейний відпочинок на найкращих курортах
Туреччини та Єгипту. За підсумками
минулого року володарями таких путівок
стали 23 працівника «Вентс».

8

Уже багато років на нашому підприємстві діє програма інноваційних
пропозицій, яка дозволяє працівникам компанії запропонувати власні ідеї
щодо поліпшення виробничих процесів

на підприємстві. За час роботи програми
було реалізовано десятки нових ідей, що
свідчить про високий творчий та інтелектуальний потенціал наших співробітників.
Є в нас і свої рекордсмени, які зробили
найбільшу кількість цікавих пропозицій.
Це Андрій Анатолійович Коцюбський та
Володимир Володимирович Безносенко.
Хтось бажає приєднатися до наших
найкращих раціоналізаторів?

9

У нашій компанії працює чимало
спеціалістів різного профілю, яких
об’єднує одна мета: створювати
найкращу в світі вентиляційну продукцію,
яка сприяє покращенню якості життя
людей. Але якщо ми зазирнемо в
дипломи деяких наших колег, то
побачимо дещо цікаве. З’ясовується,
що поряд із нами працюють досить
цікаві особистості, які мають не зовсім
традиційні спеціальності, як-от диктор
та ведучий телепрограм, океанолог,
філософ, бакалавр пасторського служіння,
аерофотогеодезист, інженергеоінформатик, огранювач самоцвітів,
режисер театралізованих заходів та
видовищ, виробник художніх виробів з
дерева, авіаційний технік з експлуатації
повітряних суден, офіцер військового
управління тактичного рівня, кравець
верхнього чоловічого одягу та інші.
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