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ПРЕС-РЕЛІЗ 

 

 

Відкриття будівництва житлового комплексу «ВИНОГРАДІВ»  

компанії ТОВ «ВЕТ Аутомотив Україне» 

 

 Компанія ТОВ «ВЕТ Аутомотив Україне» (W.E.T. Automotive Systems 

Ukraine Ltd.) презентує проект будівництва 3-х котеджів та 3-х 

багатоквартирних будинків зі спортивно-розважальною інфраструктурою 

у м.Виноградові Закарпатської області 

 

 4 вересня 2012 р. відбудеться урочисте відкриття будівництва 
житлового комплексу «ВИНОГРАДІВ», який компанія ТОВ «ВЕТ Аутомотив 
Україне» планує спорудити протягом 2012-2014 років. Цей житловий 
комплекс, що складається з 3 котеджів та 3 багатоквартирних 
будинків, забезпечить новим високоякісним житлом більш ніж 20 сімей 
співробітників компанії ТОВ «ВЕТ Аутомотив Україне». 
Передбачається, що 1-а черга будівництва буде здійснена ще в цьому 
році, а протягом 2 наступних років буде реалізовано 2-гу та 3-ю 
черги. На території загальною площею 0,66 га будуть розміщені не 
тільки житлові приміщення, а й сучасні об’єкти спортивно-
розважальної інфраструктури.  

 

Під час церемонії відкриття на місці будівництва буде здійснено 
урочисте закладення капсули, яка, за традицією, буде містити 
німецькі та українські грошові знаки, газету Виноградівщини та 
німецьке періодичне видання, а також кілька креслень об’єкту, який 
буде споруджено. В церемонії відкриття будівництва візьмуть участь 
високоповажні гості, серед яких заступник Посла Федеративної 
Республіки Німеччини Анке Фельдгаузен, Делегат німецької економіки 
в Україні Александр Маркус, голова Закарпатської обласної державної 
адміністрації Олександр Олександрович Ледида, перший заступник 
голови облдержадміністрації Іван Іванович Бушко, голова 
Виноградівської райдержадміністрації Тетяна Дмитрівна Граб, 
Виноградівський міський голова Степан Золтанович Бочкай.  

 

Будівництво житлового комплексу «ВИНОГРАДІВ» є логічним 
продовженням низки заходів, спрямованих на створення сприятливих 
умов праці для співробітників компанії та втіленням підходів 
соціальної відповідальності ТОВ «ВЕТ Аутомотив Україне». 
Генеральний директор ТОВ «ВЕТ Аутомотив Україне» Йорг Еверс 
зазначає: «Будівництво даного комплексу є підтвердженням 
правильного вибору для інвестування в даному регіоні. ТОВ «ВЕТ 
Аутомотив Україне» має на меті залучення кращих спеціалістів та 



керівників автомобільної галузі, а також забезпечення їхніх сімей 
європейськими умовами життя. Архітектурна концепція житлового 
комплексу базується на використанні енергозберігаючих технологій та 
служить прикладом сучасних технологій у будівництві в Україні».  

 

Будівництво житлового комплексу «ВИНОГРАДІВ» є прикладом 
успішної співпраці між німецькою компанією O.L.T. Consult GmbH, яка 
здійснює управління даним проектом, генеральним проектувальником - 
компанією ДП «АРКУС Консалтінг Київ» та будівельною компанією ПрАТ 
«Виноградівська ПМК-78».  

 

Фінансування будівництва житлового комплексу «ВИНОГРАДІВ» в 
повному обсязі здійснюється за рахунок ТОВ «ВЕТ Аутомотив Україне». 

 

 

Контактна особа:  

Бакаєва Ольга 

Тел.: +380 3143 299 01 
Факс: +380 3143 261 30 
E-mail: Olga.Bakayeva@WET-Group.com  

 

 

 

 



Про компанію ТОВ «ВЕТ Аутомотив Україне» 

 

Компанія W.E.T. була заснована в 1968 році в м. Мюнхен, 
Німеччина. З 1973-го року компанія займається розробкою та 
виготовленням підігрівачів автомобільних сидінь, що стало основним 
напрямом виробництва компанії. Протягом багатьох років компанія є 
одним з найбільших у світі виробників систем підігріву сидінь. На 
сьогодні компанія співпрацює з такими відомими світовими 
автовиробниками як Mercedes, BMW, VW, Toyota, Bentley, Daimler 

Chrysler, Kia, Porsche.  

В Україні компанія веде свою діяльність як ТОВ «ВЕТ Аутомотив 
Україне» з 2005 року. Сьогодні ТОВ «ВЕТ Аутомотив Україне» є 
найбільшим заводом корпорації W.E.T.  

ТОВ «ВЕТ Аутомотив Україне» є одним з найбільших інвесторів 
Закарпаття. Компанія залучає до роботи молодих спеціалістів та 
забезпечує робочі місця всім верствам населення. На сьогодні у 
компанії працює 2368 чоловік. 

Співробітники компанії є одновною цінністю компанії, тому ТОВ 
«ВЕТ Аутомотив Україне» постійно працює над їхньою мотиваційною 
програмою. У кожного працівника є реальна можливість кар’єрного 
росту. На підприємстві діє спеціальна програма подання ідей і 
пропозицій, завдяки якій кожен працівник має можливість висловити 
свою думку щодо покращення роботи компанії. Також діють спеціальні 
програми заохочення – «Найкращий працівник місяця», «Найкраща лінія 
місяця», завдяки яким кожен працівник має змогу проявити себе і 
відповідно отримати за це грошову винагороду. 

Оскільки основним принципом діяльності компанії є девіз «Якість 
перш за все і всюди», ТОВ «ВЕТ Аутомотив Україне» надає важливого 
значення підвищенню кваліфікації та постійному навчанню своїх 
співробітників. Також працівники мають можливість збагатити свій 
досвід завдяки відвіданню заводів W.E.T. в Угорщині, Мексиці, 
Китаї.  

Крім цього, компанія дбає про належні умови праці та життя. Так, 
співробітники підприємства забезпечуються безкоштовним 
транспортуванням майже з усіх сіл Виноградівського району.  

Підтримуючи постійний контакт із безпосередніми замовниками, 
компанія задовольняє специфічні потреби і вимоги автомобільної 
промисловості, пам’ятаючи при цьому і про потреби кінцевих 
споживачів. Інноваційні технології та сучасна система управління 
підприємством ТОВ «ВЕТ Аутомотив Україне» є запорукою реалізації 
амбіційних проектів на найвищому рівні.  


