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Потужний старт виставкового сезону

НОВИНИ

Міжнародна виставка 
ISH, що проходить 
р а з  н а  д в а  р о к и 

у німецькому місті Франк-
фурті-на-Майні, традиційно 
стала епіцентром знакових 
подій у сфері будівництва та 
HVACR-індустрії. Будучи части-
ною міжнародної групи ком-
паній Blauberg Group, ВЕНТС 
знайомив відвідувачів вистав-
ки з досягненнями компанії в 
галузі енергоефективної вен-
тиляції.

Цього року ISH зібрала понад 
2400 компаній і 200 тис. від-
відувачів із Німеччини, Кана-
ди, Іспанії, Японії, Туреччини, 
Аргентини, Австралії та ін. Ін-
терес гостей виставки зокрема 
був сфокусований на системах 
опалення, що не містять вугле-
кислого газу, а також вентиля-
ційних системах із відновлюва-
ними джерелами енергії.
Презентаційний стенд ВЕНТС, 
як завжди, користувався під-
вищеною увагою з боку від-
відувачів виставки. По-перше, 
завдяки представленому ши-
рокому спектру вентиляцій-
ної продукції та комплексних 
рішень, що дозволяють змен-
шити витрати на вентиляцію 
та обігрівання приміщень. 
По-друге, компанія експону-
вала нові розробки побутової 
та промислової вентиляції, які 
поєднують у собі поліпшені 
технічні характеристики, на-
явність корисних функцій (зо-
крема, Wi-Fi керування, освіт-
лення) та спрощений монтаж 
(установки з рекуперацією, 
які не потребують монтажу 
повітропроводів). Крім того, 
продукція ВЕНТС відповідає 
вимогам директиви ЄС «Еко-
дизайн».
У числі новинок побутової вен-
тиляції експонувалися безшум-
ні припливні вентилятори серії 
ВЕНТС Стайл. Нова розробка 
компанії – вентилятор Стайл 
Еко – справжній рекордсмен 
у плані енергоефективності, 
потужності та наявності інте-

лектуальних опцій. Також тут 
можна було побачити безшум-
ні вентилятори ВЕНТС Квайт із 
максимальною продуктивніс-
тю до 370 куб. м/год та унікаль-
ні осьові вентилятори Люміс із 
вбудованим джерелом світла.
Сегмент енергоефективної про-

мислової вентиляції ВЕНТС був 
представлений вентиляторами 
ТТ ПРО, ВК, ВКМ із ЕС-мотора-
ми, ТТ Сайлент-МД ЕС, уста-
новками для обробки повітря 
AirVENTS, а також вентиляцій-
ним обладнанням для димови-
далення.

У числі новітніх розробок ВЕНТС 
на стенді була представлена 
модульна система розподілу 
повітря FlexiVent із використан-
ням напівжорстких каналів, яка 
дозволяє проводити швидкий 
монтаж без використання спе-
ціальних інструментів.



М О Д Е Р Н І З А Ц І Я

Компанія «Вентиляційні 
системи» завжди приді-
ляла першочергову ува-

гу питанню модернізації сво- 
їх виробничих потужностей. 
Сучасне високопродуктивне 
обладнання дозволяє виго-
товляти продукцію, яка від-
повідає найвищим світовим 
стандартам. На підтверджен-
ня цього на початку року на 
заводі були запущені чотири 
нові «бойові одиниці» – тер-
мопластавтомати серії BL EKII. 
Нове обладнання прийшло на 
заміну застарілій техніці.

Встановлені термопластавто-
мати призначені для виготов-
лення різних деталей з плас-
тичних мас методом лиття під 

тиском. Це обладнання нового 
покоління, що дозволяє ви-
конувати завдання будь-якої 
складності в максимально 
короткий час. Експерти виді-
ляють їхню високу продуктив-
ність, економічність та без-
шумність, а надвисока точність 
позиціонування забезпечує ви-
готовлення виробів найвищої 
якості. Завдяки великій кілько-
сті рівнів захисту нові верстати 
вирізняються високим ступе-
нем безпеки. 
Також у нових термопластав-
томатах серії BL EKII передба-
чено кілька цікавих рішень для 
встановлення прес-форм, які 
дозволяють значно зменшити 
час перестановки прес-форм і 
створюють додаткові зручності 
для операторів.

Чергове потужне посилення ВЕНТС

П Р О Е К Т И

VENTS Magazine: все про вентиляцію і не тільки
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Наприкінці березня по-
точного року вийшов 
у світ перший номер 

журналу VENTS Magazine, ви-
пуск якого розпочала компа-
нія «Вентиляційні системи». 
Відтепер усі бажаючі зможуть 
отримувати найактуальнішу 
інформацію про сучасну вен-
тиляцію та одними з перших 
дізнаватися про нові розроб-
ки ВЕНТС.

Необхідність у виданні на 
тему вентиляції назріла дав-
но, адже вентиляційна інду-
стрія впевнено зробила крок 
у майбутнє, пропонуючи ко-
ристувачеві безліч ефектив-
них рішень для створення та 
підтримання  комфортного мі-
кроклімату, що, своєю чергою, 
сприяє поліпшенню самопо-
чуття, здоров’я та якості життя 
споживача. Однак через брак 
інформації рівень обізнаності 
людей про можливості такого 
обладнання й досі залишаєть-
ся невисоким. 

Але не тепер! Новий журнал 
VENTS Magazine заповнить цю 
прогалину та розкриє усі та-
ємниці сучасної вентиляції. На 
сторінках видання можна буде 
не лише дізнатися про продук-
цію та нові розробки компанії 
«Вентиляційні системи», але 
й ознайомитися з сучасни-
ми технологіями, енерго- 
ефективними рішеннями 
та світовими тенденціями 
у сфері вентиляції та енер-
гозаощадження, прочи-
тати цікаві статті на теми 
підтримання здоров’я й 
сучасного комфортного 
життя, а також багато 
інших пізнавальних і 
розважальних матері-
алів. Повітря потрібне всім, 
тому й журнал VENTS Magazine 
буде цікавий усім!
Ознайомитися з першим но-
мером журналу в електронно-
му вигляді можна за адресою 
www.vents-magazine.com.
Ч и т а й т е  ж у р н а л  V E N T S 
Magazine! Все про вентиляцію 
і не тільки!

НОВИНИ
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Осьовий настінний 
та стельовий вентилятор 
ВЕНТС М1 ДС
Новий двошвидкісний 
вентилятор ВЕНТС М1 
ДС призначений для 
забезпечення постійної 
та періодичної вентиляції 
санвузлів, душових, ку-
хонних та інших побутових приміщень. 
Має продуктивність до 97 куб. м/год при 
мінімальному енергоспоживанні.

Призначені для викори-
стання в енерго- 
ефективних рішеннях 
для опалення приват-
них будинків і квартир. 
Мають продуктивність 
до 700 куб. м/год. 
Ефективність рекупера-
ції сягає 98 %.

Припливно-витяжні уста-
новки з рекуперацією тепла 
серії ВЕНТС ВУТ В/ВБ ЕС

Шумоізольовані канальні 
вентилятори ВЕНТС ТТ 
Сайлент-МД EC
Призначені для використання в при-
пливно-витяжних системах вентиляції у 
приміщеннях з підвищеними вимогами 
до рівня шуму. Венти-
лятори мають 
продуктив-
ність до 
8920 куб. 
м/год.

Е Ф Е К Т И В Н І С Т Ь
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ВЕНТС підтримує курс на ощадливе 
енергоспоживання

Компанія «Вентиляційні 
системи» обрала соці-
ально орієнтований спо-

сіб ведення бізнесу: турботу 
про комфорт і безпеку наших 
співробітників і клієнтів ми 
прагнемо поєднувати із дбай-
ливим ставленням до навко-
лишнього середовища.

Наша компанія не лише є лі-
дером із виробництва венти-
ляційного обладнання, але й 
відповідальним споживачем 
енергоресурсів. На підприєм-
стві діє комплексна програма, 
спрямована на зменшення спо-
живання енергоресурсів при 
виробництві одиниці продукції. 
Одним із напрямків цієї програ-
ми є зменшення споживання 
електричної енергії на освіт-
лення виробничих приміщень 
без погіршення освітленості на 
робочих місцях.
Торік підприємством були 
вкладені інвестиції в модер-
нізацію освітлення: відбулася 
заміна старих енерговитрат-
них та шкідливих для довкілля 
люмінесцентних ртутовмісних 
ламп на нові, екологічно без-
печні світлодіодні світильники. 
Загалом було встановлено 800 
таких ламп. Цей крок дозво-
лив, по-перше, зекономити 
споживання електричної енер-

гії на підприємстві до 50 % та 
заощадити енергоресурси. 
По-друге, це дозволило покра-
щити якість продукції шляхом 
збільшення рівня освітленості 
на робочих місцях.
Піклуючись про безпеку праців-
ників компанії та навколишнє 
середовище міста, в 2017 році 
компанія «Вентс» продовжить 
здійснювати програму енерго-
заощадження та планує замі-
нити ще понад 900 старих люмі-
несцентних ртутовмісних ламп 
на енергоефективні та екологіч-
но безпечні світильники.
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НАШІ ЛІДЕРИ

Б Р И Г А Д А

 Цех
2017 рік

Січень Лютий Березень

Цех виготовлення 
вентиляторів

Бригада № 4 
(бригадир Петрук Л. М.)
Бригада № 12 
(бригадир Коноваленко Л. Е.)

Бригада № 4 
(бригадир Петрук Л. М.)
Бригада № 11 
(бригадир Кривошея Н. І.)

Бригада № 6
(бригадир Бойко О. Г.)
Бригада № 17 
(бригадир Демірова О. О.)

Цех виготовлення 
решіток із пластмаси Бригада Купець Н. Г. Бригада Гончарук В. Ю. Бригада Тонкопей Г. В.

Цех пакування № 4 Бригада Доценко Л. В. Бригада Доценко Л. В. 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 № 1 
(майстер Подобєдов А. Г.)

Лінійка № 2 
(майстер Алфьорова С. М.)

Лінійка № 1 
(майстер Подобєдов А. Г.)

Цех металовиробів

Ділянка СПІРО бригадира Козятника І. А.
Ділянка «Амада» – зміна «С» майстра 
Гуркіна І. С.
Ділянка «Штампування» – зміна «В» 
майстра Кабиша С. В.

Ділянка СПІРО бригадира Козятника І. А.
Ділянка «Амада» – зміна «С» майстра 
Гуркіна І. С.
Ділянка «Штампування» – зміна «В» 
майстра Кабиша С. В.

Ділянка СПІРО бригадира Козятника І. А.
Ділянка «Амада» – зміна «D» майстра 
Вислоцького В. В.
Ділянка «Штампування» – зміна «А» 
майстра Любченка О. А.

Цех переробки пластмас 
№ 1

Зміна «А» майстрів Михайленко З. В., 
Тодоріки І. А.

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

Зміна «А» майстрів Білогруд Т. П., 
Приходько І. М.

Цех переробки пластмас 
№ 2 Зміна майстра Вохмяніна А. Ю. Зміна майстра Вохмяніна А. Ю. Зміна майстра Вохмяніна А. Ю.

Вітаємо найкращих співробітників!

Зовсім нещодавно ми вітали переможців ви-
робничих змагань ВЕНТС за 2016 рік, і ось 
уже відомі найкращі заводські команди за 

перший квартал 2017 року, адже наші змагання 
серед колективів заводу ніколи не припиняються! 
Компанія вітає всіх переможців за період із січня 
по березень поточного року та бажає їм не змен-
шувати обертів! Ви справжні майстри своєї справи 
та наша гордість! 

l Бригада Вікторії Гончарук –  цех виготовлення решіток із пластмаси (фото  
ліворуч).
l Бригада №11 Надії Кривошеї – цех виготовлення вентиляторів (фото пра- 
воруч).

За підсумками першого кварталу поточного року ми вже маємо перших лідерів виробничих змагань. Але вся боротьба ще попереду! 
По три перемоги мають: бригада Ковальчука О. В. – цех виготовлення ПВУ, ділянка AirVENTS; бригада Доценко Л. В. – цех пакування № 4; ділян-
ка СПІРО бригадира Козятника І. А. – цех металовиробів; зміна майстра Вохмяніна А. Ю. – цех переробки пластмас № 2.
Двічі за цей період відзначилися: бригада № 4 (бригадир Петрук Л. М.) – цех виготовлення вентиляторів; лінійка № 1 (майстер Подобєдов А. Г.) – 
цех виготовлення промислової вентиляції; зміна «С» майстра Гуркіна І. С. – цех металовиробів, ділянка «Амада»; зміна «В» майстра Кабиша С. В. – 
цех металовиробів, ділянка «Штампування».



Н а початку квітня у Київ-
ському національному 
університеті будівниц-

тва та архітектури (КНУБА) 
відбулось урочисте нагоро-
дження переможців Всеукра-
їнської студентської олімпіади 
зі спеціальності «Теплогазопо-
стачання і вентиляція», яких 
привітала й компанія «Венти-
ляційні системи».

Упродовж багатьох років ком-
панія «Вентс» із радістю під-
тримує молодіжні освітні ініці-
ативи й талановиту українську 
молодь. Починаючи з 2012 року 
компанія є куратором конкур-
су на кращий науковий проект 
серед студентів КНУБА, а також 
бере участь у щорічному наго-
родженні переможців Всеукра-
їнської студентської олімпіади. 
Подібні заходи допомагають 
молоді на практиці застосувати 
свої знання та дають можли-
вість пройти стажування в ком-
панії, яка є лідером вентиляцій-
ної галузі.
На початку квітня цього року на 
базі університету відбувся дру-
гий етап Всеукраїнської олімпі-
ади зі спеціальності «Теплога-
зопостачання і вентиляція» за 
2016–2017 навчальний рік. Як 
завжди, студенти мали викона-
ти завдання на тему вентиляції, 
які були підготовані оргкомі-

тетом олімпіади. Цього року в 
змаганнях взяли участь 23 сту-
денти з різних вищих навчаль-
них закладів України.
Урочисте нагородження пере-
можців Всеукраїнської олімпі-
ади відбулося шостого квітня. 
За результатами змагань пе-

реможцями цього року стали 
Віра Ковальчук (1 місце), Іван 
Кріпак (2 місце) та Євген Лисен-
ко (3 місце).
За доброю традицією пере-
можців олімпіади привітали 
представники компанії «Вен-
тиляційні системи», які вручи-

ли їм грошові заохочення та 
фірмові сувеніри. Ми вітаємо 
всіх студентів, що взяли участь 
у змаганнях, та бажаємо їм 
якісних знань, нових професій-
них звершень, польоту інже-
нерної думки та невичерпної 
енергії!

П Р Я М А   М О В А«
»

Н аша компанія вже понад 12 років тісно співпрацює з підприємством «Венти-
ляційні системи» і представляє його інтереси в запорізькому регіоні. Відповідно, 
ми пропонуємо продукцію, яку виробляє завод.

Можу сказати, що найбільшим попитом на ринку сьогодні користується обладнання, 
що має низьке енергоспоживання. Електрика постійно дорожчає, і цей чинник наразі 
є визначальним у формуванні стійкого попиту на енергоефективні пристрої. 
Серед інших вимог, що висуваються замовниками до вентиляційної техніки, можна 
назвати високу якість, наявність гарантії, низькі шумові характеристики і, звісно, 
конкурентну ціну.
В цілому до продукції ВЕНТС ставлення позитивне. Актуальним питанням залишається 
цінова політика. Вирішення цього питання, на мій погляд, могло б привести до 
відчутного збільшення продажів. Все ж таки вітчизняна продукція має бути 
більш конкурентоспроможною, ніж імпортна. Не слід забувати й про конкурентів 
за окремими позиціями серед місцевих виробників.

Костянтин ЯКОВЛЄВ,
директор «Компанія Вент Аер»

Повний текст інтерв’ю з Костянтином Яковлєвим читайте на нашому сайті http://blog.vents.ua

ОПЫТ
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З М І Н А

ВЕНТС підтримав кращих олімпійців
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Г О Л О С   В Е Н Т С

«Два голоса среди молчания...»

К омпанія «Вентс» багата 
на таланти. На кожному 
кроці тут можна зустрі-

ти поетів, художників, акто-
рів, спортсменів. А ще в нас є 
стільки співаків і співачок, що 
доцільно вже проводити свій 
пісенний конкурс. Нещодав-
но справжнім відкриттям для 
багатьох став дует наших спів-
робітників Альони Вісич та Іллі 
Моторного, які переспівали ві-
домий хіт «Ми удвох». Тож по-
знайомимося з ними ближче.

Обидва виконавці вже є досвід-
ченими працівниками ВЕНТС. 
Альона розпочала свій шлях у 
компанії 2008 року на посаді 
майстра, а зараз працює інже-
нером-технологом у цеху пе-
реробки пластмас № 2. Ілля на 
підприємстві з 2010 року. Сьо-
годні його посада має складну 
назву: начальник сектора про-
сування продажів і реалізації 
комплексних проектів. Як пояс-
нює сам Ілля, його завданням є 
просування продукції ВЕНТС у 
будівельних супермаркетах Єв-
ропи. Тому спершу ми зверну-
лися до них із запитанням, чим 
саме їм подобається робота в 
компанії «Вентс»?
АЛЬОНА: Наша компанія пер-
спективна і дуже швидко роз-
вивається. Ми йдемо в ногу з 
часом, з’являються нові цехи, 
нове обладнання. Можливість 
розвитку та перспектива кар’єр-
ного зростання приваблюють 
не лише мене, але й інших мо-
лодих спеціалістів.
ІЛЛя: Я б іще додав, що в ком-
панії з року в рік зростають про-
дажі й частки ринку як в Украї-
ні, так і за її межами. А ще в нас 
працює дуже досвідчений та 
професійний колектив.

Чи можете ви пригадати, 
коли саме почали співати? Як 
часто і що саме співаєте?

АЛЬОНА: Я співала з раннього 
дитинства. Можливо, любов 
до співу мені передалася від 
матері, яка в юні роки виступа-
ла в шкільному ансамблі «Ма-

віона», а сьогодні є солісткою 
народного ансамблю в Южноу-
країнську. Але я чомусь завжди 
дуже боялася публічних висту-
пів, і навіть не мріяла вийти на 
сцену. Вперше така можливість 
з’явилася у 2011 році на кон-
курсі «ВентсФактор». Перебо-
ровши свій страх, я таки взяла в 
ньому участь. Другий мій вихід 
на сцену був разом із Іллею з 
піснею «Ми удвох».  Тож дос-
від виступів у мене зовсім не-
великий.

ІЛЛя: Особисто я ніколи не вва-
жав себе співаком. Іноді дово-
диться співати під гітару, коли 
вибираємось із друзями на 
природу. Репертуар різний, за-
лежно від компанії та настрою. 
Це можуть бути пісні Розенба-
ума, Вакарчука, Макаревича, 
Цоя, гуртів ДДТ, Queen та ін.   

Хтось із вас має музичну осві-
ту? На яких інструментах 
вмієте грати?

АЛЬОНА: На жаль, я ніколи не 
відвідувала музичної школи. 
Хоча завжди мріяла навчитися 
грати на гітарі. Гадаю, вже час 
діяти!

ІЛЛя: Музичної освіти в мене 
також немає, але я ще зі школи 
захоплювався музикою, висту-
пав у декількох аматорських 
колективах. Здебільшого грав 
на гітарі та клавішних. Але іноді 
доводилося брати до рук бас-гі-
тару та сідати за барабани.

Розкажіть про історію ство-
рення вашого дуету.

АЛЬОНА: Все було досить бу-
денно. Якось мені зателефону-
вав Ілля та запропонував зас- 

півати разом. Я одразу ж пого-
дилася. Чи співатимемо й на-
далі разом? Усе можливо. Ось 
тільки придумаємо назву для 
нашого дуету.

Чим іще ви захоплюєтеся, ок-
рім співу?

АЛЬОНА: Я полюбляю прогу-
люватися на природі, мандру-
вати, а ще вирощувати кімнатні 
рослини.

ІЛЛя: Моє захоплення – пара-
планеризм. Теплої пори року за 
наявності гарної погоди нама-
гаюся літати під Києвом, або з 
цією метою вирушаю до Закар-
паття. За першою професією я 
військовий льотчик, тому небо 
не відпускає. У польоті вдягаю 
навушники, і спокійна та роман-
тична музика допомагає повні-
стю злитися з небом.

«Мы вдвоем 
вокруг Солнца 
на Земле 
день за днем...»
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Р Е Й Т И Н Г

МОЗАЇКА

Щ  одня на нашому підприємстві мож-
на почути тисячі слів і фраз на будь-

яку тематику. Але й серед них є такі, що 
повторюються найчастіше. Пропонуємо 
вашій увазі рейтинг найпоширеніших слів 
і фраз у компанії «Вентс» за перший квар-
тал 2017 року.

А  чи знаєте ви, що цьо-
горіч Києво-Святошин-

ський район відзначає 
круглу дату, яка пов’язана 
з його утворенням? Ми ві-
таємо боярчан і мешканців 
інших населених пунктів 
району з 80-річним ювіле-
єм та розкриваємо деякі 
цікаві подробиці з історії 
трьох населених пунктів, 
які є найближчими сусіда-
ми Боярки.

БІЛОгОрОДКА
Це село має давню й цікаву 
історію, перша згадка про 
яке датована 980 роком. 
Тоді це було місто-форте-
ця Білгород, що за своїми 
розмірами і кількістю меш-
канців перевищувало такі 
давньоруські міста, як Чер-
нігів, Переяслав та інші. 
Місто відігравало важливу 
роль у системі оборони 
Київської Русі від нападів 
кочівників. На той час Біл-
город разом із прилеглими 
землями знаходився в осо-
бистому володінні вели-
кого князя київського Во-
лодимира Святославича. 
Саме тут знаходилася база 
його військової дружини, 
а також палац, де князь 
влаштовував свої знаме-
ниті бенкети та тримав 300 
наложниць. Ці жінки брали 
активну участь в урочистих 
церемоніях зустрічі війсь-
ка, виходили назустріч 
князеві з довгими руш-
никами та співали пісень. 
Подейкують, що саме тут 
Ілля Муромець випивав за 
здоров’я князя Володими-
ра почесну чару обсягом у 
півтретини відра.

ВиШНЕВЕ
Історія Вишневого почи-
нається з прокладання в 
1886 році залізниці Київ–
Фастів. Оскільки залізниця 
йшла через поля в обхід 
села Жуляни, було виріше-
но побудувати одноймен-
ну залізничну станцію, яку 
разом із двома будинками 
для залізничників було зве-
дено вже наступного року. 
Поступово тут розпочалося 
будівництво житлових бу-
динків. У 30-х роках мину-
лого століття біля станції 
налічувалося близько 80 
дворів. У 50-х роках насе-
лений пункт почали актив-
но забудовувати, і згодом 
він отримав статус селища 
міського типу, а також су-
часну назву Вишневе. 1971 
року Вишневе отримало 
статус міста.

гЛЕВАхА
За часів Київської Русі на 
місці сучасної Глевахи ріс 
ліс із великими галявинами 
та пролягав шлях із Києва 
на Білу Церкву, що мав наз-
ву «Битий шлях». Перепо-
ною на цьому шляху була 
невелика річка, в якій часто 
застрягали вози. Оскільки 
навколишній ґрунт гли-
нястий, річці дали назву 
Глева. Від назви річки похо-
дить і назва села.
Перша згадка про Глеваху 
датована 1471 роком. Тоді 
в селі було лише вісім дво-
рів селян, які виконували 
трудові повинності в Білго-
роді (сучасна Білогородка). 
1561 року Глеваха згаду-
ється як село, що належало 
поміщику Семену Гринько-
вичу. 1565 року Свято-Ми-
хайлівський Золотоверхий 
монастир викупив Глеваху 
у феодала за 30 копійок 
литовських грошей. На той 
час у селі було 96 дворів. 
1900 року Глеваха налічува-
ла вже 495 селянських дво-
рів, у яких мешкали понад 
2300 осіб. 
На сьогодні Глеваха має ста-
тус селища міського типу.

Свято районного масштабу
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ПрОВОДиМО! 
Це слово як мантра звучить кожної днини 
з вуст наших працівників заводських кафе. 
Бажаєш пообідати? Не варто дивитися, як 
кіт із мультфільму «Шрек». Діставай свою 
особисту магнітну картку та проводь!

ЦЕ ПОТрІБНО ЗрОБиТи ТЕрМІНОВО!
Автори цієї фрази – керівники різних ланок 
нашої компанії. Погодьтеся, було б тро-
хи дивно, якби завдання своїм підлеглим 
вони б супроводжували словами «Поспі-
шати не варто! Зроби, коли буде бажання 
та настрій!»

WoRKSECTIoN
Це слово вже півроку відоме офісним пра-
цівникам ВЕНТС, але й досі дехто з них 
хреститься, коли його чує. А дарма, адже 
ця онлайн-система керування проектами 
дозволяє максимально ефективно вико-
ристовувати робочий час і всі завдання ви-
конувати вчасно.

БАНКОМАТ ПрАЦює?
Бувають такі чарівні дні, коли працівників 
нашої компанії не цікавлять ані погода, ані 
обіднє меню, ані будь-що інше. Головним 
у ці дні є питання: а чи працює банкомат 
біля прохідної?

ДиВІТЬСя, НАША КІШКА БІЖиТЬ!
Чимало компаній заводять собі талісма-
ни у вигляді симпатичних тварин – левів, 
бобрів, лисиць тощо. В нашому разі талі-
сман знайшовся сам. Мова йде про кішку 
Мері-Анжелу, яка вже давно обжилася в 
компанії і впевнено почувається в ролі по-
заштатного спостерігача.

ТОП-5 
найпоширеніших 

слів і фраз

«Вісник ВЕНТС» – корпоративне видання 
ПрАТ «Вентиляційні системи». Наклад – 
1500 примірників. Виходить 4–8 разів на рік 
та розповсюджується безкоштовно серед 
співробітників підприємства. Друк – «Прайм 
Принт». Головний редактор – Олег Колодій 
(o.kolodiy@vents.kiev.ua)

4 квітня 1937 року Президія ЦВК УРСР своєю 
постановою «Про утворення адміністра-
тивних районів на територіях приміських 
зон міських рад обласних центрів» створила 
Київський (Святошинський) район у складі 33 
сільських і трьох селищних рад, до складу яких 

увійшли сільські та селищні ради, що раніше входили до 
приміської зони Київської міської ради.

Свято-Покровська церква в Боярці.

l Свого часу Боярку відвідували Микола Лисенко, Володимир 
Самійленко, Шолом-Алейхем, Михайло Коцюбинський, Ма-
рія Заньковецька, Михайло Старицький, Олександр Богома-
зов, родини Булгакових, Грушевських та інші.
l Містами-побратимами Боярки є міста Пулави у Польщі 
та Несвіж у Білорусі.
l У Боярці народився відомий музикант, лідер гурту «Реци-
тал» Руслан Горобець, який свого часу писав пісні для Алли 
Пугачової, Валерія Леонтьєва, Лариси Доліної та інших.

ЦІКАВІ ФАКТи ПрО БОярКУ


