Інформаційний та аналітичний часопис ПрАТ «Вентиляційні системи»

1

№ (44)

березень
2017

Видання друкується українською та російською мовами і розповсюджується серед працівників компанії безкоштовно

видається з 2006 року

Вітаємо вас зі святом, дорогі жінки! Бажаємо
вам радості, любові та квітучої молодості!

4

Найкращі виробничі
команди ВЕНТС
2016 року
НАГОРОДА

МОДЕРНІЗАЦІЯ
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НОВИНИ
НАГОРОДА

Н

ВЕНТС закінчив рік на мажорній ноті

априкінці грудня минулого року в престижному концерт-холі Bel
étage у Києві відбулася церемонія нагородження компаній, які за результатами аналізу фінансово-економічних
показників, здійсненого Спілкою національних бізнес-рейтингів, були визнані лідерами
економіки України. На цьому
заході компанія «Вентиляційні системи» знову була удостоєна високої нагороди, вкотре
підтвердивши статус компанії-лідера.
Лауреати та гості ювілейної
XXXV Церемонії нагородження лідерів економіки країнучасниць Спілки НБР мали
змогу відчути себе справжніми зірками, адже цього року
захід проходив у королівському форматі під знаком легенди століття – гурту Queen.
Тож для лауреатів НБР і гостей звучали хіти легендарного
рок-гурту у виконанні українських зірок Злати Огнєвіч, Аїди
Ніколайчук, Павла Табакова та
інших.
На урочистостях були присутні керівники та кращі фахівці
компаній-лідерів із України,
Грузії, Білорусі та Азербайджану. В номінації Import Export
Award найкращою компанією
було визнано «Вентиляційні

системи». За словами організаторів заходу, такої
високої нагороди
компанія «Вентс»
удостоєна за вагомий внесок у
розвиток міжнародної торгівлі,

значні обсяги товарообігу та
створення іміджу України на
світовому ринку як правової
економічно розвиненої держави. На церемонії також
були відзначені співробітники
компанії, які зробили значний
особистий внесок у її розвиток
та сприяли високим досягнен-

ням, а саме Максим Кондратов, Олександр Матлак та Олег
Козуб.
Вітаємо весь колектив нашого
великого підприємства з черговим успіхом! І нехай новий
2017 рік буде не менш успішним та щедрим на нові досягнення, рекорди й нагороди!
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НОВИНИ
ПРОЕКТИ

Н

Свіже повітря для майбутніх чемпіонів

а початку цього року
за участю Президента
України Петра Порошенка відбулося врочисте відкриття нової фехтувальної школи
в Миколаєві. Цікавим фактом
є те, що обладнання для системи вентиляції школи виготовлене та поставлене компанією «Вентиляційні системи».

Установки AirVENTS являють
собою комплексне вентиляційне рішення, яке дозволяє
створити компактну та повністю вкомплектовану систему
вентиляції. Таке обладнання
забезпечує не лише регульований приплив свіжого повітря, але і його підігрівання,
очищення та видалення відпрацьованого повітря. Продуктивність встановленої у
фехтувальній школі установки
AirVENTS АВ20 за припливом
і витяжкою становить 17 тис.
куб. м/год. Канальні установки
X-VENT також є вдалим енергоощадним рішенням.
«Я вважаю, що це найкращий
фехтувальний зал в Україні, а,
можливо, й поза її межами. Я
впевнений у тому, що зараз
тут знаходяться майбутні чемпіони України, Європи, світу та
Олімпійських ігор», – наголосив Петро Порошенко у своїй
привітальній промові. Також
Президент висловив подяку
місцевій владі, будівельникам
і всім, хто доєднався до будівництва спортивного залу.

Поки вся країна святкувала
новорічні свята й відпочивала, в Миколаєві на території
спортивного містечка в парку
«Перемога» завершувалися
роботи з будівництва найсучаснішого фехтувального центру.
Тому не дивно, що обладнання для системи вентиляції нового об’єкту було замовлене
саме в лідера галузі – компанії
«Вентс». Відтепер припливно-витяжна установка AirVENTS
АВ20 та енергоощадна канальна установка Х-VENT, які були
встановлені на об’єкті, працюватимуть задля забезпечення
комфортного мікроклімату для
спортсменів-фехтувальників.
МОДЕРНІЗАЦІЯ

К

У новий рік – з новими потужностями!

омпанія «Вентиляційні системи» продовжує
впевнено писати свою
історію успіху. Тільки-но ми
опублікували інформацію про
нові верстати на підприємстві,
як на заводі з’явився ще один
новий та сучасний листозгинальний прес із ЧПУ TRUMPF
TruBend 5085.
Новий станок призначений
для здійснення ощадливого та
високоякісного гнуття деталей
будь-якої геометрії. Висока точність обробки листового металу та відмінна якість отриманих
виробів досягаються завдяки
застосуванню передових технологій та інноваційного обладнання.
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Серед основних переваг пресу
TRUMPF TruBend 5085 слід виділити оптимальну конструкцію робочої зони, унікальна
форма та розміри якої дозволяють вміщати навіть великогабаритні заготовки. Безперервний
контроль над ходом виробничого процесу здійснюється за
допомогою системи програмного керування TASC 6000. Система захисту BendGuard дозволяє запобігти виникненню
аварійних ситуацій під час виробничого процесу та гарантує
повну його безпеку для користувача. За рахунок швидкого
переміщення заднього упору
є можливість здійснювати обробку листового металу з високою швидкістю по шістьох
осях, що є особливо важливим

при виготовленні великих партій деталей.
Введення в експлуатацію нового листозгинального пресу
TRUMPF TruBend 5085 ще раз

демонструє орієнтацію компанії «Вентс» на постійне вдосконалення виробництва та випуск продукції за найвищими
стандартами якості.
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НАШІ Л
БРИГАДА

О

Команди-переможці виробнич

сь і настав час підбити підсумки
минулого року й відзначити найуспішніші виробничі команди та
найкращих працівників. Ми дякуємо всім
співробітникам підприємства, адже кожен
із них продемонстрував неабияку самовіддачу та доклав максимум зусиль для
досягнення нашого спільного успіху. Тим
не менше, серед кращих визначилися й
найкращі. Вітаємо переможців 2016 року
та бажаємо їм нових звершень!

Цех пакування №4: бригада Федотової Т.Р.

Цех виготовлення решіток із пластмаси: зміна «Д», бригадир Міщенко Н.П.

Цех металовиробів: дільниця «СМЕ Аксесуари», бригадир Хмелівський С.О.

ЦПП №2 («Екструзія»): зміна майстра Семененка О.Л.
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Цех металовиробів: дільниця

Цех виготовлення промислової вентиляції: лінійка №2, майсте

Цех виготовлення припливно-витяжних установок: дільниця AirVENTS, бригадир Ковальчу
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ЛІДЕРИ

чих змагань ВЕНТС за 2016 рік

«Амада», зміна «С», майстер Гуркін І.С.

Цех металовиробів: дільниця «Штампування», зміна «А», майстер Любченко О.А.

ер Алфьорова С.М. ЦВВ: дільниця №1, бригада №4, бригадир Петрук Л.М.

ук О.В.

ЦВВ: дільниця №2, бригада №16, бригадир Пазиняк А.А.

Цех переробки пластмас №1 – зміна «Д», майстри Ємельянова Т.П., Кучеренко Н.П.
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ВІДПОЧИНОК
ОПЫТ

Хто добре працює –
На
за
–
ді
во
ро

7

в
кі

В

Дмитро БАБІЄНКО,
слюсар-сантехнік,
енергослужба

Д

уже приємно було отримати від компанії такий щедрий подарунок! Особливо йому раділи дружина з донькою, адже
путівка була на трьох. Для відпочинку ми обрали єгипетський
курорт Шарм-ель-Шейх, бо хотілося на власні очі побачити Червоне море, ознайомитися з пам’ятками історії цієї країни, засмагнути та приємно провести час. І ми не прогадали! Завдяки
гарній організації відпочинку жодної хвилини ми не втратили
даремно: встигали й у морі купатися, і екскурсії відвідувати,
і містом прогулюватися. Особисто мені дуже сподобався дайвінг. Це дуже захоплює, адже підводна фауна в Червоному морі
просто вражаюча. Рекомендую всім!

На

за
в
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і

–
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очевидь саме такого
правила дотримується компанія
«Вентиляційні системи»,
адже щороку нагороджує
найкращих працівників
сімейними путівками на
відпочинок за кордоном.
І не де-небудь, а в найкращих п’ятизіркових
готелях Туреччини, Єгипту, Кіпру та інших країн.
І не як-небудь, а за системою обслуговування all
inclusive. Ви теж бажаєте
гарно відпочити? Ставайте найкращими! Наприклад, як ці переможці
виробничих змагань,
які діляться своїми враженнями від відпочинку
минулого року.

Галина МАЗУРЕНКО,

різальник, цех виготовлення
решіток із пластмаси

М

инулого року компанія зробила
мені приємний сюрприз, подарувавши сімейну путівку на відпочинок. Ви
б тільки бачили, як зраділи мої діти такому подарунку, адже в мене їх троє! Отак
учотирьох ми й поїхали відпочивати до
турецького курорту Кемер. Час, проведений у цьому місті, запам’ятається надовго. Вразили гарне море, сонячна погода,
чудовий готель майже на березі моря та
дуже уважний персонал. Разом із дітьми
ми відвідали церкву Святого Миколая в
Демре, плавали морем на яхті та багато
іншого. Загалом отримали незабутні
враження та гарну засмагу! І хоча я мрію
відвідати й Хорватію, не проти бодай ще
раз відпочити в Туреччині.
Усі згадані працівники висловлюють подяку компанії за високу оцінку
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той добре відпочиває
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Людмила ПАЛІЄНКО,
кухар, їдальня

Борис ЗУБАРЄВ,

оператор складу, склад №1/3

Д

в

За підсумками 2016 року Олександр Кобіков знов увійшов до списку
найкращих працівників компанії із врученням йому путівки на відпочинок
за кордоном. Тож ми вітаємо Олександра з чудовим результатом та
бажаємо йому та його рідним гарного відпочинку цього року!

На

ВІД
РЕДАКЦІЇ

ок
і

риємно працювати в компанії, яка дбає про своїх працівників. Минулого року
мені подарували путівку та надали можливість обрати курорт. Оскільки у нас із
дружиною є маленька донька, ми вирішили обрати Туреччину – країну з кліматом,
схожим із нашим. На курорті Аланія нам сподобалося все – і погода, і море, і місцева кухня, тож ми майже весь час проводили на пляжі та біля басейну. Особисто
хочеться наголосити на чудовому обслуговуванні. В цій країні можна не хвилюватися щодо незнання іноземної мови – тут тебе всі розуміють, навіть коли ти мовчиш.
Тому якщо мені колись випаде ще така нагода, я знову поїду до Туреччини.

9р

П

–

тесляр,
ремонтно-будівельна
дільниця

инулого року мені пощастило
увійти до числа найкращих
працівників компанії та отримати
путівку на відпочинок. На сімейній
раді ми обрали курорт Шарм-ельШейх у Єгипті та відправилися туди
вдвох із сином Богданом. До речі,
він теж працює на нашому підприємстві свердлувальником. Єгипет
приємно вразив гарною погодою,
теплим морем, якісним обслуговуванням та насиченою програмою
відпочинку. Ми не лише відвідували пляж, але й займалися дайвінгом, прогулювалися містом. А
скільки емоцій було отримано під
час катання на квадроциклах пустелею! За одним лише шкодую, що
не пощастило відвідати знамениті
піраміди. Але я сподіваюся, що в
Єгипті був не востаннє, і наступного
разу обов’язково зможу втілити
свою давню мрію в життя.

од
і

Олександр КОБІКОВ,

М

за
в

На

за

во
ді

–
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якую компанії за такий приємний подарунок і високу оцінку моєї праці. Путівки
виявилися дуже доречними, адже для мого чоловіка це була чудова реабілітація після служби в АТО. Серед різних варіантів ми обрали турецький курорт Аланія
і відправилися туди разом із чоловіком та донькою. Незважаючи на закінчення
сезону, погода була сонячною, а море теплим, що сприяло гарному відпочинку.
Оскільки за фахом я кухар, то не могла не звернути уваги на турецьку кухню. Вона
просто вражає своїм розмаїттям! Особисто мені дуже сподобалася турецька пахлава, і я не проти навчитися її готувати для працівників нашого заводу.

їхньої роботи та надану можливість гарно відпочити за кордоном.
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МОЗАЇКА
БЛАГОДІЙНІСТЬ

СЛАБКА СТАТЬ

Святий Миколай, дітям радість
роздавай!

Д

ень 19 грудня є особливим святом, адже
всі дітлахи зазвичай отримують довгоочікувані
подарунки від святого Миколая. Не стало винятком
і останнє святкування, в
якому активну участь взяли працівники нашого підприємства.
Компанія «Вентиляційні
системи» багатьом відома
своєю благодійною діяльністю. Але цього разу долучитися до доброї справи
вирішили саме співробітники компанії, які об’єднали свої зусилля задля того,
щоб привітати дітей-сиріт
міста Боярки. Завдяки ініціативній групі вдалося у
стислі терміни зібрати потрібні кошти та придбати
подарунки для дітей.
Як і водиться, святий Миколай подарував кожній дитині саме ті подарунки, на
які вона найбільше чекала,
адже листи з побажаннями
надходять до нього дуже
швидко (дякуючи працівникам соціальної служби).

Б

ільшість чоловіків навіть не здогадується, наскільки суттєвими є відмінності між ними та жінками. Якщо уважніше
придивитися до слабкої статі та проаналізувати фізичні особливості жінок, можна
цілком припустити, що на землі вони є
космічними прибульцями.

1

Шкіра жінки вдесятеро чутливіша, ніж
шкіра чоловіка. Навіть найбільш чутливий у цьому сенсі чоловік не дотягує до
найменш чутливої жінки.

2
3

На відміну від чоловіків, жінки розрізняють більше кольорів, оскільки в їхніх
очах набагато більше фоторецепторів.

Жінки набагато рідше хворіють на спадкові захворювання, в тому числі гемофілію, дальтонізм та облисіння. Це пояснюється наявністю в них двох Х-хромосом.
Чоловіки мають одну таку хромосому.

Отже цього разу діти отримали не лише смачні солодощі, але й велосипед,
кросівки, електронні абетки, набори для розмальовування та багато іншого.
Насамкінець хочеться подякувати нашим співробіт-

никам Дмитру Ануфрієву,
Олені Деркач, Сергію Прохорчуку та Людмилі Мельник за допомогу святому
Миколаю, а також усім небайдужим співробітникам
нашого підприємства за втілення дитячих мрій.

ТВОРЧІСТЬ

Я

ВЕНТС продовжує пошук талантів!

кщо 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!

Кров жінок приблизно на 10% рідша,
ніж у чоловіків, що зменшує ризик появи інфаркту та інсульту.
Серце жінки здійснює в середньому 80
ударів на хвилину, в той час коли для
чоловіків цей показник становить близько
70 ударів на хвилину.

6
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Жінки мають кращий слух, аніж чоловіки, і здатні розрізняти звуки на більш
високих частотах.

Під час сну електрична активність мозку чоловіка падає приблизно на 70%, а
у жінок – лише на 10%. Саме тому жінки навіть уві сні не втрачають пильності.

8
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Через добре розвинений гіпокамп (елемент мозку) жінка має кращу пам’ять
і не забуває образ.

10

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!

4
5

На відміну від чоловіків, які зосереджують свою увагу на виконанні лише однієї справи, жінки можуть одночасно вільно
виконувати декілька справ.

ГОДІ МОВЧАТИ!
ЧАС ДИВУВАТИ!
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10 доказів
позаземного
походження жінок

ВЕНТС має талант!

Жінки мають набагато кращий периферійний зір, аніж чоловіки.

«Вісник ВЕНТС» – корпоративне видання
ПрАТ «Вентиляційні системи». Наклад –
1500 примірників. Виходить 8 разів на рік
та розповсюджується безкоштовно серед
співробітників підприємства. Друк – «Прайм
Принт». Головний редактор – Олег Колодій
(o.kolodiy@vents.kiev.ua)
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