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Нова «Галактика» у всесвіті деревообробного обладнання
Щорічний форум виробників і постачальників лісового, деревообробного
та меблевого обладнання у Києві «Lisderevmash 2015» перш за все
цікавий новинками. Як безпосередньо новими зразками обладнання, так
і новими компаніями, які прагнуть заявити про себе на українському
ринку.
Саме до таких належить
київська фірма «Виробнича компанiя «ГАЛАКТИК», до стенда якої із
професійною цікавістю
й редакційним завданням попрямував автор цих
рядків. Інтерес, я б навіть
сказав, інтрига, зросли
в рази, коли біля стенда
компанії я зустрів давніх
знайомих, що їх чимало
деревообробників знають
по роботі з іншим дуже
авторитетним київським
підприємством.
Отож,
знайомимося
генеральний директор компанії
«ГАЛАКТИК» Сергій Миколайович Кравченко (С.К.)
і комерційний директор
Костянтин Миколайович
Богуславский (К.Б.).
– Добрий день, панове! Перше запитання,
якщо дозволите, поставлю у формі жарту: а що
ви тут робите?
– С.К. Кожен колектив
за формою й організації
подібний на велику дружну родину. Ця родина живе й розвивається
за своїми законами. І за
цією аналогією рано чи
пізно настає момент, коли
діти (або у нашому випадку працівники компанії)
виростають, набираються досвіду, сил і стають
готовими до самостійного
життя. Дуже важливо в
потрібний момент зробити крок назустріч своїй
мрії.
– К.Б. Користаючись нагодою, хочу щиро
подякувати власникам і
керівників підприємства
«ГОРЛУШ КО», де я й Сергій
Миколайович сформувалися як професіонали.
Сподіваюся, що всі ці
роки співпраця була
взаємовигідною і залишила приємні спогади.

– Чи не мали сумнівів,
коли у цей складний,
нестабільний час розпочинали новий проект?
– С.К. Абсолютно.
Саме зараз, коли більшість
деревообробних і меблевих підприємств шукають
можливості підвищення
власної
економічної
ефективності, настає слушна мить для зміцнення
позицій і пошуку нових
ринкових сегментів, де ми
можемо бути корисними.
– К.Б. Робота з
лідерами деревообробки в
нашій країні стала головним каталізатором створення нової компанії. Коли
приїжджаємо до них на
виробництво, то нас буквально за руку підводять
до ділянок, де потрібна
допомога. Дослівно це звучить так: «Панове! Отут і
тут у виробничому процесі
вузьке місце. Для його
усунення потрібне такето обладнання з певними
технічними характеристиками. За нього ми готові
платити гроші. Це буде
мати попит й серед інших
підприємств». Отже, ми
переконані, що солідний
«портфель» замовлень нам
гарантований.
– Які принципи роботи компанії закладаєте
на старті?
– С.К. Наш головний
принцип
це два кола
щасливих людей навколо компанії «ГАЛАКТИК».
Перше коло
внутрішнє,
наш колектив, об'єднання
однодумців, у якому кожний працівник розуміє
загальні
стратегічні
завдання компанії й свою
роль у їх досягненні.
Ми надаємо можливість
реалізуватися кожному з
них, виявити свої сильні
сторони, особисто впли-

вати на розвиток компанії
й відчути, як зростання компанії поліпшує
професійну й матеріальну
складову
життя
співробітника. У нашій
компанії
працівникам
забезпечене кар'єрне зростання у нових напрямках,
які ми будемо обов'язково
розвивати.
– К.Б. Друге коло
зовнішнє, наші Замовники. Люди, які довірили нам
вирішення своїх проблем.
За більш ніж десятилітню
практику ми жодного разу
не дозволили собі свідомо
нечесно підійти до будьякого замовлення. Що,
власне кажучи, і маємо
намір продовжувати. Основу будь-якого бізнесу становлять постійні Замовники. Ми працюємо над тим,
щоб людина, яка звернулася в компанію «ГАЛАКТИК»,

від творчого задуму до
дослідного зразка.
– К.Б. Найближча перспектива
виробництво власних вентиляторів
середнього тиску для фарбувальних камер і пилових вентиляторів високого тиску для систем
аспірації. Причому вентилятори є тією позицією, що

комплектації
виробу,
приміром, загальної системи аспірації столярного виробництва, то у вас
є змога запропонувати
найкращі фінансові умови.
Плюс
індивідуальний
підхід. Найчисленнішим
підрозділом «ГАЛАКТИК»
є технічний відділ, до
якого належать інженери-

була впевнена у тому, що
вона отримає обладнання
найвищої якості в обумовлений контрактом термін і
за оптимальною вартістю.
– Які напрями роботи ви визначили для себе
найперспективнішими?
– С.К. На даний момент
це
фарбувальні камери
«сухого» типу. Як окремо
екрани, так і об'єкт під ключ,
тобто припливна й витяжна системи вентиляції,
система керування тощо.
Усе інстальовано у виробниче приміщення Замовника. Від консультації й пошуку оптимального рішення
до монтажу й пуску. Такий
самий принцип роботи із
сушильним обладнанням:
від виготовлення окремого вузла конвективної
сушарки до сушильного комплексу «під ключ».
Дуже близька нам тема
загальних аспіраційних
систем на основі рукавних
фільтрів серії ФРМ, з поверненням теплого повітря,
продуктивністю за очищеним повітря від 12 до 90 тис.
м3/год. І, звичайно, маємо
перспективні напрями на
різній стадії готовності:

самостійно може виходити на ринок. Дуже цікавим
бачимо сегмент очищення від пилу і не лише в
деревообці, а й в інших
галузях промисловості.
Для вирішення маркетингових завдань з цієї теми,
інвестори «ГАЛАКТИК» уже
виділили кошти для участі
в наступних київських
виставках
«Промисловий форум» і «Аква Терм
2016». Широким полем для
діяльності бачимо тему
цехової механізації, що
дає змогу значно зменшити затрати часу й ручної
праці на допоміжних
операціях. Хіба не спокусливо для будь-якого деревообробного підприємства
при порівняно невеликих капітальних затратах істотно збільшити
продуктивність?
– У чому бачите основи майбутнього успіху?
– С.К. «ГАЛАКТИК»
ми замислювали й зараз
реалізуємо як виробничу компанію. Коли
ви володієте повним
циклом виробництва й

конструктори і технологи.
Простий приклад. Ми не
маємо на меті зробити фарбувальну камеру як таку.
Наше завдання вирішити
для Замовника проблему
організації робочого місця
маляра. Рішення повинне
бути оптимальним як за
технічним рівнем, так і за
капітальними затратами.
Відповідно до технології
основного виробництва,
об'єктивних умов, тобто
особливостей території,
капітальних споруд і
особистих
побажань,
видається максимально
деталізована комерційна
пропозиція.
Замовник,
перед ухваленням рішення,
розуміє, з яких елементів
складається система, для
чого призначений кожен
з них, його вартість виготовлення й монтажу. Як
наслідок, приймає цілком
усвідомлене рішення про
глибину співпраці
від
поставки окремого вузла
до введення фарбувальної
камери в експлуатацію.

– К.Б. Аксіомою нашої
роботи є висока якість
продукції,
неухильне дотримання термінів
виконання
замовлення відповідно до затверджених
технічних
завданнь, гарантійне й
післягарантійне обслуговування, або, якщо хочете, постійний зворотний
зв'язок із Замовником.
Значну частину зусиль
плануємо докласти для просування своєї продукції.
У
компанії
«ГАЛАКТИК» немає конкурентів!
Багаторічна
практика
роботи свідчить про те,
що у фірм, які займаються такими ж напрямками,
завжди є спільні інтереси,
так звані точки дотику. Ми
налаштовані активно знаходити ці точки. Впевнені,
що наше обладнання
зацікавить торговельні
організації (дилерів). Уже
зараз нашу продукцію за
функціональним змістом,
рівнем технічного виконання, термінами поставки (більшість позицій
складська
програма),
вартості, умовам поставки,
рівнем сервісного обслуговування можуть використовувати лідери ринку
деревообробного обладнання у своїх комплексних
проектах. У мене немає
сумнівів, що економіка
нашої країни незабаром отримає позитивний
вектор розвитку й тема
реалізації деревообробних заводів під ключ знову
стане актуальною.
– Що побажаєте собі й
читачам на завершення
нашої розмови?
– С.К. Є така мудрість:
«Бійтеся своїх бажань,
вони мають властивість
збуватися!» Отож, ми
не
боїмося
власних
бажань, тому що всі наші
устремління засновані на
творчій основі й позитиві.
– К.Б. Найцінніше для
будь-якої компанії це її
репутація. Як би це цинічно
не звучало, але бути чесним не тільки приємно,
а й вигідно. А читачам
бажаємо миру, здоров'я
й здійснення бажань. До
швидкої зустрічі!
– Успіхів Вам у
досягненні поставлених
завдань!
Любомир КОВАЛЬ

