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Компанія  «Вентс» 
укотре підтвердила статус 

лідера економіки

І знову перші!

Вітаємо всіх із новорічними святами!
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Компанія «Вентс» взяла 
участь у нагородженні 
переможців конкурсу 

курсових проектів з дисциплі-
ни «Вентиляція», що проходив 
серед студентів третього курсу 
кафедри «Теплогазопостачан-
ня і вентиляція» Київського 
національного університету 
будівництва та архітектури.

Вже не вперше компанія «Вен-
тиляційні системи» бере участь 
у проведенні цього конкурсу 
і відзначає його переможців. 
Адже метою заходу є надання 
студентам практичних знань та 
ознайомлення їх із найновітні-
шим вентиляційним обладнан-
ням та технологіями. 
Цього року конкурс проводив-
ся з 10 лютого по 22 листопада. 

Згідно з його умовами кожен 
учасник мав розробити проект 
системи вентиляції з викорис-
танням сучасного вентиляцій-
ного обладнання торгової мар-
ки ВЕНТС. Проекти мали бути 

спроектовані відповідно до 
сучасних будівельних вимог, 
норм і стандартів.
В результаті переможцями 
цього року було названо Юрія 
Аншакова (1 місце), Віталія Ме-

режинського (2 місце) та Во-
лодимира Бондарця (3 місце). 
Також були відзначені курсові 
проекти Максима Тиванчука, 
Ганни Хаврусь, Ольги Сович та 
Анастасії Безлюк.

ВЕНТС відзначила кращих студентів КНУБА 

Активна реалізація програми ощадливого 
виробництва разом із японським спеціа-
лістом Хіроші Морівакі

Запуск в експлуатацію нового сучас-
ного обладнання найкращих світових 
виробників

Визнання «Вентс» найкращою компанією 
України з отриманням почесного звання 
«Лідер економіки»

Відкриття нового сучасного цеху 
для виробництва припливно-витяжних 
установок

Перехід на нові стандарти спецодягу в 
рамках стратегії, спрямованої на постій-
не вдосконалення культури виробництва

Найвизначніші події 2016 року

НОВИНИ



Компанія «Вентиляційні систе-
ми» планомірно розширює 
своє виробництво, що вимагає  

впровадження нового високопро-
дуктивного обладнання. Виробничі 
потужності компанії щороку попов-
нюються новими сучасними вер-
статами та обробними центрами. І 
рік, що минає не став винятком. Ви 
лише погляньте, на якому новому 
обладнанні сьогодні працює тала-
новита молодь ВЕНТС.

М О Д Е Р Н І З А Ц І Я

Сучасне обладнання – в руках молоді
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Призначена для продуктивної обробки тонколистового 
металу. Завдяки системі динамічних приводів установка 
оптимально використовує високу швидкість обробки 
разом із енергоефективним лазерним джерелом 
TruDisk, яке підключене до верстата за допомогою 
оптоволоконного кабелю.

Trumpf TruLaser 5030
установка лазерного різання

Призначений для комплексної обробки 
деталей із різних матеріалів, у тому 
числі з високолегованих загартова-
них сталей із твердістю поверхні 
до HRC 58…60.

Okuma Millac 1052V II
фрезерний оброблювальний центр 

Salvagnini P2lean
компактний верстат для гнуття 
панелей

Призначений для автоматичного виготовлення 
панелей із металевих листів, гнуття яких здійснюється одним 
універсальним комплектом згинальних інструментів.

Призначений для високо-
продуктивної обробки деталей, 
що мають елементи тіл 
обертання. Виконує токарні, 
різьбонарізні та інші роботи  
з використанням стаціонарного 
інструменту, що встановлюється 
у револьверну голівку.

Okuma V100R
токарний оброблювальний 
центр 

32
співробітники

компанії отримали 
службові підвищення 

у 2016 році
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Канальні 
відцентрові 
вентилятори 
ВЕНТС КСБ К2
Вентилятори виконані в тепло- і звуко-
ізоляційному корпусі. Конструкція при-
строїв дозволяє застосовувати їх  
у припливно-витяжних системах вен- 
тиляції в приміщеннях з високими 
вимогами до рівня шуму та обмеженим 
простором для монтажу.

Призначені для створення 
постійного повітрообміну 
та комфортного мікроклі-
мату в приватних будин-
ках, офісах, готелях, кафе, 
конференц-залах та інших 
приміщеннях.

Припливно-
витяжні установки 
з рекуперацією 
тепла МІКРА 100 Е

Система ПВХ каналів, 
що складаються
Система ПЛАСТІВЕНТ представлена 
круглими та плоскими повіторопровода-
ми. Завдяки спеціально 
розробленій конструк-
ції канали легко 
складаються, 
що сприяє 
ефективній 
організації 
логістики.

В И С Т А В К И

Рішення ВЕНТС для Північної Європи

Ж о в т е н ь  п о т о ч н о -
г о  року позначився 
активізацією ВЕНТС 

на ринку скандинавських кра-
їн. 12–14 жовтня продукція 
компанії демонструвалася на 
виставці будівельних техно-
логій та обладнання FinnBuild 
2016 у Фінляндії, а з 19 по 21 
жовтня – на виставці опалення, 
кондиціювання та вентиляцій-
ного обладнання VVS-dagene 
2016 у Норвегії.

Скандинавський вектор для 
ВЕНТС не є випадковим. Нор-
вегія, Швеція, Фінляндія і Данія 
обіймають один із найбільших 
у Європі ринків з населенням 
26,5 млн осіб. Прагнення жи-
телів цих країн до комфорту 
та раціонального використан-
ня природних ресурсів ство-
рює в регіоні стійкий попит на 
комплексні системні рішення 
у сфері вентиляції та кондиці-
ювання. Саме тому на вистав-
ках FinnBuild і VVS-dagene були 
представлені найкращі енер-
гозбережні рішення ВЕНТС.
Значний інтерес у відвідувачів 
виставок викликали приплив-
но-витяжні установки з рекупе-
рацією тепла ВУТ. Наприклад, 
установка ВУТ 160ВБ ЄС у зву-
ко- та теплоізольованому кор-
пусі демонструє одні з найкра-
щих показників серед аналогів: 
рекуперація тепла в ній сягає 
94%, а коефіцієнт корисної дії 

ЕС-мотора – 90%. Компактна 
установка ВУТ 300 В міні з про-
дуктивністю до 300 куб. м/год. 
здатна повертати до 80% тепла 
та ефективна для використан-
ня в невеликих приміщеннях. 
Лінійка промислової вентиляції 
ВЕНТС була представлена шу-
моізольованими канальними 
вентиляторами ТТ Сайлент-М і 
ТТ Сайлент-МД ЄС, а також мо-
дульним повітрооброблюваль-
ним агрегатом AirVENTS.

Особлива увага гостей виставок 
була прикута до економічних  
децентралізованих приплив-
но-витяжних установок із ре-
куперацією тепла ТвінФреш. 
Серед новинок ВЕНТС були 
представлені компактна енер-
гозбережна припливно-ви-
тяжна установка МІКРА 100 Е, 
виконана в новому дизайні, 
та децентралізована підлого-
ва установка ДВУТ 300 ГБ ЄС. 
МІКРА 100 Е характеризується 

безшумною роботою та висо-
ким показником рекуперації 
(до 92%). Установка може ви-
користовуватися в приватних 
будинках, офісах, готелях та ін-
ших приміщеннях. ДВУТ 300 ГБ 
ЄС також відрізняється висо-
кою ефективністю рекуперації 
(до 93%), має продуктивність 
550 куб. м/год. та ідеально під-
ходить для використання в до-
шкільних установах і навчаль-
них закладах.
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 Цех
2016 рік

Вересень Жовтень Листопад

Цех виготовлення 
вентиляторів

Бригада №4 
(бригадир Петрук Л.М.)
Бригада №16 
(бригадир Пазиняк А.А.)

Бригада №3 
(бригадир Кирилюк С.А.)
Бригада №16 
(бригадир Пазиняк А.А.)

Бригада №4 
(бригадир Петрук Л.М.)
Бригада №16 
(бригадир Пазиняк А.А.)

Цех виготовлення 
решіток із пластмаси Бригада Топал В.В. Бригада Рижикової Н.Ю. Бригада Міщенко Н.П.

Цех пакування №4 Бригада Доценко Л.В. Бригада Федотової Т.Р. Бригада Доценко Л.В.

Цех виготовлення 
припливно-витяжних 
установок

Бригада Ковальчука О.В. (ділянка 
AirVENTS)

Бригада Ковальчука О.В. (ділянка 
AirVENTS)

Бригада Ковальчука О.В. (ділянка 
AirVENTS)

Цех виготовлення 
промислової вентиляції

Лінійка №3 
(майстер Кримаренко С.П.)

Лінійка №3 
(майстер Кримаренко С.П.)

Лінійка №3 
(майстер Кримаренко С.П.)

Цех металовиробів

Ділянка «СМЕ Аксесуари» майстра 
Хмелівського С.О.
Ділянка «Амада» – зміна «С» майстра 
Гуркіна І.С.
Ділянка «Штампування» – зміна «А» 
майстра Любченка О.А.

Ділянка «СМЕ Аксесуари» майстра  
Хмелівського С.О.
Ділянка «Амада» – зміна «D» майстра 
Вислоцького В.В.
Ділянка «Штампування» – зміна «А» 
майстра Любченка О.А.

Ділянка «СМЕ Аксесуари» майстра  
Хмелівського С.О.
Ділянка «Амада» – зміна «D» майстра 
Вислоцького В.В.
Ділянка «Штампування» – зміна «А» 
майстра Любченка О.А.

Цех переробки пластмас 
№1

Зміна «C» майстрів Панченко В.Р., 
Демченко Т.В.

Зміна «C» майстрів Панченко В.Р., 
Демченко Т.В.

Зміна «D» майстрів Ємельянової Т.П., 
Кучеренко Н.П.

Цех переробки пластмас 
№2 Зміна майстра Панченка С.В. Зміна майстра Семененка О.Л. Зміна майстра Вохмяніна А.Ю.

Вітаємо найкращих співробітників!
Останній місяць року добігає кінця і незабаром буде ого-

лошено переможців виробничих змагань серед співро-
бітників цехів нашого підприємства у 2016 році. Цьогоріч 

змагання позначалися досить напруженою і рівною боротьбою, 
в якій усі бригади, зміни та ланки демонстрували якісну пра-
цю та високий рівень самовіддачі. Наразі ми вітаємо перемож-
ців змагань за період із вересня по листопад. Ви справжні про-
фесіонали і наша гордість! Так тримати й надалі!

За підсумками одинадцяти місяців нинішнього року чимало наших команд продемонстрували стабільно високі результати в роботі.
11 перемог: ділянка «СМЕ Аксесуари» майстра Хмелівського С.О. – цех металовиробів. 9 перемог: бригада №4 (бригадир Петрук Л.М.) – 
цех виготовлення вентиляторів; бригада Ковальчука О.В. – цех виготовлення ПВУ, ділянка AirVENTS; зміна «А» майстра Любчен-
ка О.А. – цех металовиробів, ділянка «Штампування». 6 перемог: зміна «С» майстра Гуркіна І.С. – цех металовиробів, ділянка 
«Амада»; лінійка №2 (майстер Алфьорова С.М.) – цех виготовлення промислової вентиляції; бригада Федотової Т.Р. – цех па-
кування №4. 5 перемог: бригада №16 (бригадир Пазиняк А.А.) – цех виготовлення вентиляторів; лінійка №3 (майстер 
Кримаренко С.П.) – цех виготовлення промислової вентиляції.

l Бригада №16 Антоніни Пазиняк – цех виготовлення вентилято-
рів (фото ліворуч).
l Бригада Наталі Міщенко –  цех виготовлення решіток із пласт-
маси (фото праворуч).

На  3 %
зменшилася 

плинність кадрів  
на підприємстві 

у 2016 році
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Ф ормування ефективної 
команди однодумців, 
створення умов для 

розвитку й реалізації професій-
ного потенціалу своїх співро-
бітників, а також формування 
корпоративної культури, що 
спирається на професійну та 
особисту ініціативу й відпові-
дальність є ключовими факто-
рами сталого розвитку нашої 
компанії на довгострокову пер-
спективу. Такої думки дотриму-
ється керівник відділу кадрів 
«Вентс» Ніна КОРСАКОВА.

Незважаючи на труднощі, ви-
кликані зовнішніми чинника-
ми, наше підприємство цього 
року продемонструвало по-
зитивну динаміку та гарні ре-
зультати. Ми всі працювали 
напружено й динамічно, що 
дозволило вийти на якісно но-
вий рівень виробництва. Але 
на цьому ми не збираємося 
зупинятися, адже наш шлях – 
це шлях постійного вдоскона-
лення й розвитку.
Сьогодні наша компанія ак-
тивно працює та виконує всі 
взяті на себе зобов’язання. На 
підприємстві постійно прово-
диться цілеспрямована робота 
з удосконалення системи оп-
лати та мотивації праці. Голов-
на наша мета – це створення 

механізму матеріальної заці-
кавленості та відповідальності 
всіх працівників за виконання 
не лише особистих завдань, 
але й загально-корпоративних. 
У компанії здійснюється додат-
кове адресне преміювання тих 
працівників, які досягли висо-
ких результатів у збережен-
ні ресурсів та брали активну 
участь у проектах «Бережливе 
виробництво» та «Безперервні 
покращання – це крок у май-
бутнє».
Кадрова політика підприєм-
ства спрямована на зміцнення 
його позицій на міжнародних 
ринках.  Ми прагнемо бути 
привабливим роботодавцем і 
задавати стандарти в галузі ро-
боти з персоналом. Виходячи з 

цього, нами розроблено комп-
лекс ініціатив, спрямованих на 
підвищення інтересу молоді до 
інженерних та робітничих про-
фесій. Сьогодні нашими пріо-
ритетами в цій сфері є профорі-
єнтація молоді, популяризація 
професій та одночасний пошук 
талановитих молодих спеці-
алістів. Молоде поповнення – 
це якісно нова робоча сила. І 
нам потрібно ламати чинний 
на сьогодні стереотип, що пра-
цювати на заводах немодно й 
непрестижно. Важливим є те, 
щоб молоді талановиті люди 
не просто приходили на наше 
виробництво, а й залишалися 
тут надовго, розвивалися ра-
зом із компанією. Для цього ми 
повинні забезпечити їм участь 
у цікавих проектах і надати 
можливості для подальшого 
професійного та кар’єрного 
зростання.

Кваліфікація персоналу нашо-
го підприємства відповідає 
сьогоднішньому рівню вироб-
ництва в цілому, однак необ-
хідність забезпечення високої 
якості продукції на рівні, який 
би відповідав міжнародним 
стандартам, досягнення вста-
новлених перспективних об-
сягів випуску продукції, підви-
щення продуктивності праці та 
зниження витрат виробництва 
вимагає освоєння додаткових 
професійних та управлінських 
компетенцій.
Одним із головних пріоритетів 
у кадровій політиці компанії на 
наступний рік буде створення 
корпоративної системи нав-
чання, розвитку персоналу та 
управлінських інновацій, яка б 
забезпечувала створення нау-
комістких розробок світового 
рівня та випуск якісної високо-
технологічної продукції з вико-
ристанням енергозбережних 
технологій. Значна увага приді-
лятиметься оптимізації вікової 
та якісної структури персоналу, 
стимулюванню впровадження 
технічних інновацій та техніч-
ної ініціативи знизу, навчанню 
суміжним професіям та роботі 
на найсучаснішому обладнан-
ні. Також нам важливо досягти 
й підтримувати збалансова-
ність досвідченого кваліфіко-
ваного персоналу та молоді.

Стабільне сьогодення – впевнене майбутнє

П Р Я М А   М О В А«

»

Г оловною тенденцією на ринку кліматичних систем сьогодні можна назвати все 
активніше використання енергозбережних технологій. За останні роки вартість 
енергоресурсів значно зросла, що природним чином відбилося на вимогах споживачів. 

Тому при виборі вентиляційної техніки на перший план сьогодні виходить обладнання  
з можливістю регенерації теплової енергії та низьким енергоспоживанням. 
Ще однією особливістю ринку є зменшення інтересу до імпортного обладнання, яке 
все більше витісняється продукцією українських виробників. Вітчизняне обладнання 
практично нічим не поступається імпортному і до того ж має більш привабливу ціну.
Безсумнівним лідером з виробництва вентиляційної техніки в Україні є ВЕНТС. Компанія 
випускає гідне обладнання, яке має дуже широкий асортимент найменувань, різноманітні 
типорозміри та модифікації, що дозволяє здійснювати тонкий підбір устаткування 
практично на всі об’єкти. При цьому, що не менш важливо, воно має доступну вартість.
Додатковими перевагами співпраці з компанією «Вентиляційні системи» можна 
назвати розумні терміни виробництва продукції, значний складський запас, а також 
оперативне вирішення питань, що пов’язані з гарантійними зобов’язаннями.

Повний текст інтерв’ю з Петром Сингаївським читайте на нашому сайті http://blog.vents.ua
Петро СИНГАЇВСЬКИЙ,
директор ТОВ «Белвест Трейд»
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«Зростання 
продуктивності та без-

пеки праці, випуск якісної 
продукції, дбайливе 

ставлення до ресурсів – 
усе це є стратегічними 
пріорітетами нашого 

підприємства на 
перспективу».
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Молоді, активні та наполегливі

Останнім часом у ком-
п а н і ї  « В е н тс »  ч і т ко 
простежуються дві тен-

денції: оновлення виробничих 
потужностей та омолодження 
колективу. Багатьом учораш-
нім випускникам навчальних 
закладів, що прийшли на за-
вод, сьогодні доводиться пра-
цювати на унікальному сучас-
ному обладнанні, що вимагає 
від них високої майстерності 
та якісних знань. Одним із та-
ких новачків компанії є Дми-
тро Лагутов, який за короткий 
термін опанував майже всі 
секрети роботи на потужному 
токарному оброблювальному 
центрі Okuma V100R.

Свій професійний шлях на під-
приємстві Дмитро розпочав у 
березні цього року. Закінчивши 
Київський політехнічний інсти-
тут і отримавши ступінь магістра 
за спеціальністю «Обладнання 
та технології пластичного фор-
мування конструкцій машино-
будування», він вирішив свою 
подальшу долю пов’язати саме 
з підприємством «Вентиляцій-
ні системи». Такий вибір не був 
випадковим, адже ще в далеко-
му 2009 році Дмитро отримав 
багато інформації про завод під 
час проходження тут своєї ви-
робничої практики. На той час 
він пробував свої сили в ремонт-
но-інструментальному цеху під-
приємства на посаді токаря. 
Незважаючи на свій молодий 
вік (Дмитру лише 24 роки), сьо-
годні він працює на комплексній 
ділянці виготовлення оснащен-
ня (КДВО) на посаді «Оператор 
токарного верстату з програм-
ним керуванням» і керує робо-
тою найсучаснішого оброблю-
вального центру Okuma V100R. 
«Навчитися працювати на 
такому обладнанні досить не-
просто і повне опанування цієї 
техніки вимагає часу, – гово-
рить Дмитро. – Кожна деталь, 
яку доводиться виготовля-
ти на станку є унікальною 
і потрібно продумувати хід 
її обробки на декілька кроків 

уперед. Але мені подобається 
навчатися і постійно дізнава-
тися про щось нове. І в цьому 
мені допомагають досвідче-
ніші колеги, за що я їм дуже 
вдячний».
Про колектив, у якому йому 
доводиться працювати моло-
дий спеціаліст розповідає з 
захопленням. «Можна сказа-
ти, що в цьому питанні мені 
пощастило, – зауважує Дми-
тро. – У нас працюють молоді 
хлопці приблизно одного віку. 
Ми вільно спілкуємось, ради-
мось і жартуємо. Тому голов-
ними рисами нашого колек-
тиву є взаєморозуміння та 
простота відносин».
Усім молодим людям, які праг-
нуть знайти гідну роботу Дмитро 
радить передусім отримати пов-
ну вищу освіту та мати бажання 
працювати саме за своєю спе-
ціальністю. «В цьому питанні 
треба бути наполегливим, 
завжди прагнути нових знань 
та постійно самовдоскона-
люватись. На жаль, наші ВНЗ 
дають застарілу базу знань, 

яку навряд чи використаєш у 
подальшій роботі, – підкрес-
лює Дмитро. – А для пошуку 
роботи потрібно активно 
використовувати інтернет, 
причому здійснювати пошук 
не тільки за вакансіями, а й ви-
вчати окремо підприємства, 
які крокують у ногу з часом. 
В цьому разі кожен зможе оці-
нити переваги підприємства 
«Вентс» і отримати більше 
інформації про нього».
Найкращими рисами свого ха-
рактеру Дмитро вважає чесність, 
наполегливість та прагнення 

самовдосконалення. Вільного 
часу має небагато, але полю-
бляє прогулюватися з дружиною 
на свіжому повітрі та відвідува-
ти кінотеатри. «Я вважаю себе 
щасливою людиною, адже для 
щастя в мене є все – сім’я та 
гарна і стабільна робота. А 
все інше обов’язково додасть-
ся», – наголошує молодий спе-
ціаліст «Вентс».
«Користуючись нагодою, хочу 
привітати усіх співробітників 
нашої компанії з новорічними 
святами та побжати їм та 
їхнім сім’ям міцного здоров’я, 
щастя, достатку та ми- 
ру, – додає Дмитро. – А зага-
лом компанії «Вентс» бажаю 
й надалі розвивати виробни-
цтво та впроваджувати най-
сучасніші технології».
Ми вітаємо Дмитра Лагутова з 
25-річчям, яке він відзначав 26 
грудня та зичимо йому 
подальших успіхів, 
творчого натхнен-
ня, вдачі та 
сімейного 
щастя! 

«Свого часу спеціалісти, 
які нам привезли, вста-
новили та налаштували 
токарний верстат, по-
ставили мене поруч із ним 
і сфотографували. Мені 
вони сказали, що показу-
ватимуть це фото своїм 
клієнтам – мовляв, бачи-
те, як за таким великим 
верстатом працює такий 
маленький оператор».

70 %
співробітників, 

прийнятих на роботу 
у 2016 році,  мають 

вік до 40 років
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Що нам готує 
Півень?

Гороскоп на 2017 рік обіцяє чимало 
сюрпризів. Пам’ятаєте казку про зо-
лотого півника, який заздалегідь по-

переджав про наближення ворога? Так 
ось, року Червоного Півня ніхто нікого ні 
про що попереджати не збирається – ані 
про хороше, ані про погане.

Кінодіва 
на вентиляційній 
решітці

У 2011 році в Чикаго (США)
була встановлена 8-метро-
ва статуя секс-символу цілої 
епохи – знаменитій актрисі 
та просто вродливій жін-
ці Мерилін Монро. Скуль-
птура, створена Стюардом 
Джонсоном, отримала назву 
«Мерилін назавжди». Автор 
роботи вирішив відтворити 
знаменитий кадр із фільму  
«Сім років бажання», де 
кінодіва стоїть на вентиля-
ційній решітці метро в сук-
ні, що розвівається. Ось так 
звичайна вентиляція тво-
рить історію!

Міський 
вентилятор
Якщо вам удома дошкуляє 
спека, ви можете увімкнути 
кондиціонер або звичай-
ний вентилятор. Але що ро-
бити, коли ви перебуваєте 
на вулиці? Щоб хоч трішки 
остудити жителів та гостей 
Тель-Авіву, ізраїльський ди-
зайнер Tal Tenne Czaczkes 
розмістив на площі Рабина 
величезний вентилятор. 
Продукт його творчості має 
висоту шість метрів і вико-
наний зі скловолокна та 
заліза. Основною особли-

вістю вентилятора є те, що 
він працює на сонячних ба-
тареях та вмикається на дві 
хвилини щопівгодини.

Коридор 
з індивідуальним 
вітром
Вентилятору в сучасному 
мистецтві завжди знайдеть-
ся місце. Це ще раз підтвер-
див голландський дизайнер 
Даан Розегаарде. 

Створена ним інтерактив-
на скульптура являє собою 
10-метровий коридор, що 
складається із сотень венти-
ляторів, кожен з яких може 
вмикатися та вимикатися, 
реагуючи на рух та звуки. 
При проходженні відвідува-
ча цим коридором венти-
лятори починають оберта-
тися, супроводжуючи його 
освіжною прохолодою.

Т В О Р Ч І С Т Ь

ВЕНТС шукає власні таланти!
Якщо уважно придивитися, то в кожному з нас є чимало здібностей і талантів. Хтось у вільний 
час малює картини або пише вірші. Хтось захоплюється музикою або фотографуванням. Хтось 
колекціонує старі монети або кришечки від пивних пляшок. А ще з кимось сталася незвична 
пригода, про яку було б цікаво дізнатися багатьом нашим читачам!

ГОДІ МОВЧАТИ! ЧАС ДИВУВАТИ!
Розкажіть нам про ваші таланти, захоплення або цікаві випадки з життя і ми опублікуємо 
інформацію про вас у нашій газеті!

Не зволікайте – і зіркою ВЕНТС ставайте!

Наші скриньки скарг і пропозицій, що 
знаходяться біля прохідних вже чекають 
на ваші листи!

      ВЕНТС має талант!

Історія вентиляційного обладнання налічує сотні років, 
за які воно вірою і правдою служило та продовжує слу-
жити людям, забезпечуючи їх свіжим повітрям та про-

холодою. В якості подяки у відповідь за таку працю багато 
художників та дизайнерів перетворюють вентилятори на 
справжні витвори мистецтва.

Джерело натхнення 
та прохолоди

У цілому наступний рік буде неспокійним, 
але боятися будь-яких змін не варто. Цей 
рік надасть усім чудові можливості для са-
мореалізації та кар’єрного зростання. Це 
час саме для тих, хто бажає освоїти нову 
професію або підвіщити свою кваліфіка-
цію. Кваліфіковані спеціалісти матимуть 
гарну роботу та стрімко рухатимуться вго-
ру кар’єрними сходами.
А ще наступний рік буде сприятливим для 
кохання та творчості. Він обіцяє бути дуже 
емоційним, але його головний сюрприз 
полягає в тому, що зірки провокуватимуть 
приховувати свої справжні почуття та на-
строї. З цієї причини у спілкуванні з ото-
ченням не варто надмірно довіряти зов-
нішньому враженню.
У 2017 році поставтеся дуже серйозно до 
своїх грошей. Півень занадто любить ри-
зикувати, тому критично оцінюйте свої 
можливості. На самому початку року кра-
ще не укладати серйозних угод і операцій, 
пов’язаних із фінансами, оскільки це може 
закінчитися невдачею. Не потрібно також 
влазити в борги та позичати великі суми.
Та що б там не було, гороскоп обіцяє, що 
2017 рік буде насичений несподіваними 
поворотами та гучними подіями. А щоб 
рік був вдалим особисто для вас, намагай-
теся розраховувати передусім на власні 
сили. І не давайте емоціям заглушувати 
голос розуму.

З НОВИМ РОКОМ!

«Вісник ВЕНТС» – корпоративне видання 
ПрАТ «Вентиляційні системи». Наклад – 
1500 примірників. Виходить 4–6 разів на рік 
та розповсюджується безкоштовно серед 
співробітників підприємства. Друк – «Прайм 
Принт». Головний редактор та версталь-
ник – Олег Колодій (o.kolodiy@vents.kiev.ua)


