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В И С Т А В К И

Сто квадратних метрів свіжих ідей

З30 травня по 2 червня 
в Києві пройшла 19-та 
Міжнародна виставка 

«Аква-Терм Київ 2017», яка 
є найбільшою подією HVAC 
індустрії України. Активну 
участь у цьому заході взяла 
компанія «Вентиляційні сис-
теми», яка продемонструвала 
гостям виставки останні роз-
робки в галузі енергоефектив-
ної вентиляції.

Цього року у виставці взяли 
участь понад 500 компаній із 
20 країн. Таке широке пред-
ставництво свідчить про висо-
ку активність ринку вентиляції, 
кондиціювання та опалення, а 
також про зростаючий інтерес 
до сучасних енергоефектив-
них рішень у цій сфері. І нашій 
компанії було чим здивувати 
численних гостей та учасників 
виставки.
Н а  с те н д і  В Е Н ТС  п л о ще ю  
100 кв. м були представлені 
останні досягнення компанії в 
галузі енергоефективної вен-
тиляції. Посеред широкого 
спектру сучасної побутової, 
комерційної та промислової 
вентиляції тут також демон-
струвалися найсвіжіші новинки 
компанії – підлогова та підвіс-
на децентралізовані приплив-
но-витяжні установки ДВУТ ГБ 
ЕС і ДВУТ ПБ ЕС, кімнатні уста-
новки МІКРА, модульна систе-
ма розподілу повітря FlexiVent, 
повітрооброблювальний агре-
гат із інтегрованим тепловим 
насосом AirVENTS, відцентрові 
імпульсні вентилятори для під-
земних та напіввідкритих пар-
кінгів, а також останні моделі 
припливно-витяжних устано-
вок із рекуперацією тепла.
Особливий інтерес відвідува-
чів стенду викликали децен-
тралізовані припливно-витяж-
ні установки ДВУТ ГБ ЕС і ДВУТ 
ПБ ЕС, які вперше демонстру-
валися на українському ринку. 
Таке обладнання призначене 
для використання в навчаль-
них закладах, офісах, бібліоте-
ках, конференц-залах та інших 

громадських і комерційних 
закладах. Продуктивність уста-
новок становить до 550 куб.  
м/год, а ефективність рекупе-
рації сягає 97%.
Не меншої уваги гостей стенду 
ВЕНТС удостоїлася вентиляцій- 
на система FlexiVent, яка теж 
лише цього року з’явилася на 
вітчизняному ринку. Перева-
гою системи є зручність та ви-
сока швидкість її монтажу без 

використання спеціальних ін-
струментів, а також можливість 
прокладання каналів не лише в 
підстельовому просторі, але й 
у підлозі. Спеціальні пластико-
ві повітропроводи, що мають 
гофровану форму, витримують 
тиск бетонної стяжки.
Значна кількість новинок та 
широкий асортимент пред-
ставленої на стенді продукції 
ще раз підтвердили провідні 

позиції компанії «Вентс» на 
ринку вентиляційної техніки. 
Численні гості виставки мог-
ли на власні очі переконатися 
в тому, що наше підприєм-
ство має найсучаснішу науко-
во-технічну базу, що дозволяє 
створювати ефективне вен-
тиляційне обладнання і опе-
ративно реагувати на зміни 
кон’юнктури внутрішнього та 
зовнішніх ринків.
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Наприкінці квітня поточ-
ного року в Києві про-
йшла VII міжнародна 

конференція «Енергоінтегра-
ція 2017», у якій традиційно 
активну участь взяла компанія 
«Вентиляційні системи».

Конференція була організова-
на Київським національним 
університетом будівництва 
та архітектури спільно з київ-
ським представництвом Поль-
ської академії наук та за під-
тримки Міністерства освіти й 
науки України. Метою конфе-
ренції було дослідження про-
блем енергозаощадження та 
ресурсозбереження, а також 
використання альтернативних 
джерел енергії в архітектурі, 
будівництві та суміжних галу-
зях. Цього року перед учасни-
ками форуму виступили двоє 
представників компанії ВЕНТС.
Доповідь менеджера проектів 
відділу комплексних інженер-
но-проектних рішень у сфері 
кліматизації Олени Оленіної 
була присвячена можливос-

тям і перевагам використання 
VAV-систем (Variable Air Volume 
Systems) – енергоефективних 
систем зі змінною витратою 
повітря. Такі системи надають 
можливість індивідуального 
моделювання кліматичних 
параметрів для кожного окре-
мого приміщення, вентиляція 
яких здійснюється від однієї 
установки. Ця перевага дозво-
ляє зменшити капітальні та екс-
плуатаційні витрати, забезпе-

чуючи максимально комфортні 
умови в приміщеннях будівлі. 
«За даними американської асо-
ціації ASHRAE, ще на етапі про-
ектування систем вентиляції з 
використання VAV-принци-
пів зменшення енергетичних 
витрат може досягати в серед-
ньому 25% порівняно зі стан-
дартними вентиляційними сис-
темами з постійною витратою 
повітря», – повідомила Олена 
Оленіна.

Менеджер проектів компа-
нії «Вентиляційні системи» 
Валентин Толченов розповів 
гостям конференції про сучасні 
енергоефективні рішення для 
критих паркінгів, зробивши 
акцент на використанні сис-
тем імпульсної вентиляції та 
димовидалення. За його сло-
вами, такі системи сьогодні є 
розумною альтернативою тра-
диційним системам вентиляції 
та димовидалення, адже вони 
раціональніші як із технічної та 
економічної точок зору, так і в 
питаннях безпеки. «Основна 
перевага подібних систем – це 
повна відсутність повітропро-
водів, що дозволяє значно 
зменшити висоту паркінга та 
суттєво зекономити на залі-
зобетонних конструкціях при 
капітальному будівництві. Ім-
пульсні системи вентиляції, на 
відміну від традиційних сис-
тем, які працюють постійно, 
можуть працювати в режимі 
періодичного провітрювання 
паркінгу, значно зменшуючи 
експлуатаційні витрати», – за-
уважив доповідач.

Ф О Р У М
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Однією з ключових скла-
дових розвитку ком-
панії «Вентс» є безпе-

рервне вдосконалення всіх 
процесів і функцій – від ви-
робництва до менеджменту. 
З цією метою на підприємстві 
реалізується концепція lean 
production, у рамках якої від-
бувся другий ярмарок ощад-
ливого виробництва.

Співробітники 11 підрозділів 
підприємства презентували 
досягнення й обговорювали 
методи оптимізації виробни-
цтва. У 85% випадків учасники 
кайдзен-команд досягли за-
планованих результатів.
Використання інструментів 
lean production дозволяє ком-

панії стабільно нарощувати 
обсяги виробництва, підви-
щувати ефективність робочих 
процесів і скорочувати терміни 
виконання замовлень.
«Метою нашої ділянки було 
зменшення простоїв устатку-

вання та збільшення кілько-
сті виробленої оснастки. На 
ділянку була придбана 3D ви-
мірювальна машина, закупле-
но новий матеріал для фор-
мотворчих деталей прес-форм, 
введено в роботу швидкозмін-

не оснащення. Як результат, 
за 2016 рік ділянка збільшила 
продуктивність у 2,2 рази по-
рівняно з 2015 р., а простої 
обладнання зменшилися на 
39%», – зазначив начальник 
комплексної ділянки виготов-
лення оснастки Олег Козуб.
«Перед нашим підрозділом 
стояло завдання підвищити 
продуктивність кожного спів-
робітника. Завдяки модерні-
зації складальних операцій, 
впровадженню нового скла-
дального інструменту і моти-
ваційним програмам ефектив-
ність робочих процесів в рази 
підвищилася, а обсяг виробни-
цтва зріс на 15%», – поділився 
результатами Віталій Саєнко, 
заступник начальника цеху ви-
готовлення вентиляторів.

Ще один крок на шляху до досконалості
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Олена Оленіна розповідає 
про переваги використання VAV-систем



М ОД Е Р Н І З А Ц І Я

TRUMPF працює на ВЕНТС

НОВИНИ

П арк сучасної виробничої 
техніки компанії «Венти-
ляційні системи» попов-

нився двома новими кромкоз-
гинальними пресами з ЧПУ 
TRUMPF TruBend 7036. Черго-
вий етап оновлення верстатно-
го обладнання пройшов у рам-
ках програми модернізації та 
розширення виробництва на 
підприємстві.

Раніше ми повідомляли про 
запуск в експлуатацію нових 
кромкозгинальних пресів із 
ЧПУ TRUMPF TruBend 5085, які 
мають велику робочу зону та 
дозволяють проводити опера-
ції з великогабаритними заго-
товками. Нові преси TRUMPF 
TruBend 7036 вирізняються 
компактністю та зменшеною 
площею робочого столу. Ви-
користання верстатів різних 
моделей дозволяє досягти мак-
симальної ефективності при ви-
готовленні комплектувальних 
для припливно-витяжних уста-
новок. Якщо зовнішні каркаси 
таких установок виготовляють-
ся на пресах TruBend 5085, то 
для гнуття дрібніших деталей 
для внутрішньої «начинки» 
ПВУ ідеально підходять саме 
TruBend 7036.
Нові преси TruBend 7036 мають 
низку важливих переваг. Зав-

дяки високій швидкості оброб-
ки гнуття деталей вирізняється 
особливою економічністю. 
Моментний двигун із прямим 
приводом створює великий 
крутний момент навіть за низь-
кої частоти обертання. Система 
автоматичного контролю кута 
гнуття ACB забезпечує високу 
точність обробки практично 
будь-яких матеріалів. Також 
фахівці гідно оцінять можли-
вість налаштування оптималь-
ного нахилу системи керуван-
ня, що допомагає уникнути 
відблисків та віддзеркалень, а 
також лазерне підсвічування 
лінії згину на поверхні листової 
деталі.

Н А В Ч А Н Н Я

Освітні семінари для співробітників ВЕНТС

Н а початку травня компа-
нія «Вентиляційні систе-
ми» організувала серію 

семінарів для 60 своїх співро-
бітників, що представляють 
продукцію ВЕНТС у будівель-
них гіпермаркетах України 
(Епіцентр, Нова Лінія, ОЛДІ, 
Leroy Merlin). Ключова мета 
щорічних семінарів – підви-
щення рівня теоретичних і 
практичних знань консультан-
тів для більш якісного інфор-
мування покупців.

Програма семінарів включала 
екскурсію по заводу, серію на-
вчальних лекцій для різних під-
розділів торгового та сервісно-
го відділів, а також оцінювання 
отриманих знань. Один із пріо-
ритетних напрямків діяльності 
компанії – розвиток енергоо-
щадної вентиляції. Тому під час 
лекцій особлива увага приділя-
лася принципам роботи венти-
ляційних систем із регенераці-
єю енергії, зокрема кімнатних 
провітрювачів ТвінФреш.
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НАШІ ЛІДЕРИ

 Цех
2017 рік

Квітень Травень Червень

Цех виготовлення 
вентиляторів

Бригада №4 
(бригадир Петрук Л.М.)
Бригада №17 
(бригадир Демірова О.О.)

Бригада №10 
(бригадир Погребна В.В.)
Бригада №17 
(бригадир Демірова О.О.)

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

Цех виготовлення 
решіток із пластмаси Бригада Гаджиєвої Н.Л. Бригада Купець Н.Г. Бригада Шишкіної М.Ю.

Цех пакування №4 Бригада Доценко Л.В. Бригада Гамули С.М. Бригада Гамули С.М.

Цех виготовлення 
припливно-витяжних 
установок

Бригада Ковальчука О.В. (ділянка 
AirVENTS)

Бригада Компанця Д.О. (дільниця 
моноблокових ПВУ)

Бригада Ковальчука О.В. (ділянка 
AirVENTS)

Цех виготовлення 
промислової вентиляції

Лінійка №2 
(майстер Алфьорова С.М.)

Лінійка №3 
(майстер Кримаренко С.П.)

Лінійка №2 
(майстер Алфьорова С.М.)

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 «D» майстра 
Вислоцького В.В.
Ділянка «Штампування» – зміна «А» 
майстра Любченка О.А.

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

Цех переробки пластмас 
№1

Зміна «А» майстрів Михайленко З.В., 
Заєць О.А.

Зміна «А» майстрів Михайленко З.В, 
Гриненко О.В.

Зміна «А» майстрів Михайленко З.В, 
Гриненко О.В.

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

Вітаємо найкращих співробітників!

l Бригада №3 Світлани Кирилюк – цех виготовлення 
вентиляторів  (фото ліворуч).
l Бригада Світлани Гамули – цех пакування №4 (фото 
праворуч).

Виробничі змагання серед співробітників цехів нашого підприємства 
2017 року перетнули екватор. Позаду – перше півріччя, протягом 
якого всі наші команди проявили велику самовіддачу та проде-

монстрували високі результати. Але й  серед них виявилися явні лідери. 
Ми вітаємо переможців за червень та найкращі команди за перші шість 
місяців. Ви – наша гордість! Так тримати!

За підсумками першого півріччя 2017 року чимало наших команд продемонстрували стабільно високі результати в роботі. Так тримати!
6 перемог: бригада Козятника І.А. – цех металовиробів (ділянка СПІРО). 5 перемог: бригада Ковальчука О.В. – цех виготовлення ПВУ (ділянка AirVENTS); 
зміна майстра Вохмяніна А.Ю. – цех переробки пластмас №2. 4 перемоги: бригада Доценко Л.В. – цех пакування №4; зміна «В» майстра Кабиша С.В. – 
цех металовиробів (ділянка «Штампування»); зміна «А» майстра Михайленко З.В. – цех переробки пластмас №1.
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ОПЫТ

Н А  С ТА Р Т !

О станньої неділі травня 
понад півсотні праців-
ників компанії «Венти-

ляційні системи» взяли участь 
у традиційному «Пробігу під 
каштанами», що проходив у 
центрі Києва. Мета цієї бла-
годійної акції незмінна впро-
довж багатьох років – до-
помогти зібрати кошти для 
Центру дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України. 
Тому, взявши участь у пробігу, 
наша компанія вкотре долучи-
лася до доброї справи й зро-
била свій внесок у лікування 
малечі.

Цього року проходив ювілей-
ний 25-й пробіг, який зібрав 
найбільшу кількість учасників. 
Неспекотна сонячна погода 
сприяла гарному настрою та 
відпочинку, тому недивно, що 
чимало наших співробітників 
прийшли на цей захід разом 
зі своїми сім’ями та друзями. 
Навіть малі діти мали змо-
гу потримати в руках прапор 
«Вентс» та повболівати за сво-
їх батьків.

Першим серед представників 
«Вентс» до фінішу прийшов 
Сергій Бичін. Переможець 
вже півтора року працює на 
нашому підприємстві інжене-
ром-конструктором. За його 
словами, в пробігу він бере 
участь другий рік поспіль і за-
доволений, що йому вдається 
покращувати власний резуль-

тат. «Але цей пробіг – не лише 
гарна можливість перевірити 
свій фізичний стан, пробігтися 
в історичному центрі Києва та, 
зрештою, відпочити, але й до-
помогти хворим дітям. Повірте, 
ця думка дуже зігріває», – за-
уважує Сергій.
Другим та третім на фініші се-
ред наших колег були Артем 

Науменко та Максим Павлюк 
відповідно, які теж отримали 
свої нагороди – грамоти, пода-
рунки та щирі усмішки вболі-
вальників.
Тож вітаємо всіх наших учасни-
ків зі спільною перемогою та 
запрошуємо всіх інших приєд-
натися до команди ВЕНТС на-
ступного року!

Пробіг заради майбутнього

СПОРТ І ВІДПОЧИНОК

Н А Г О Р О Д А

Компанія «Вентиляційні 
системи» пропагує здо-

ровий спосіб життя та підтри-
мує спортивні ініціативи своїх 
співробітників. Тому не дивно, 
що чимало наших заводських 
спортсменів повертаються з 
різних змагань із нагородами. 
Наприклад, Вадим Савчук, 
який нещодавно успішно ви-
ступив на Чемпіонаті Києва 
з легкої атлетики категорії 
«Мастерс».

Вадим працює в нашій компа-
нії в ремонтно-будівельному 
управлінні з 2010 року. Най-
більшим його захопленням є 

біг, яким він займається 

ще зі студентських часів. Як він 
сам каже, бігає заради задово-
лення, здоров’я та гарного са-
мопочуття. На сьогодні Вадим 
є професійним бігуном на довгі 
дистанції і бере участь у близь-
ко 20 офіційних забігах на рік. 
Із останніх його досягнень – 3-є 
місце в пробігах «Солом’янська 
миля» та «Феофанівські гірки».
Сьогодні Вадиму Савчуку 45 ро-
ків, і він не зупиняється на до-
сягнутому. На останньому Чем-
піонаті Києва з легкої атлетики 
категорії «Мастерс», який про-
ходив 17–18 червня на стадіоні 
СДЮСШОР № 6 «Піонер», наш 
бігун посів 3-є місце на дистан-
ції 1500 м і 4-е місце на дистан-
ції 5000 м. А зовсім нещодавно, 

2 липня, він фінішував восьмим 
у забігу на 25 км, який відбувся 
в рамках Першого Київського 
Ультрамарафону GARMIN. «Я 
вважаю, що це гарний резуль-
тат, адже в останньому забігу 
брали участь понад 170 спортс-
менів, – підкреслює Вадим. 
– Також я хотів би подякувати 
компанії «Вентс» за надану до-
помогу в підготовці до змагань. 
З такою підтримкою можна 
сміливо мріяти про підкорення 
найвищих вершин у спорті».
Попереду у Вадима участь у 
Чемпіонаті й Кубку України, а 
також в інших змаганнях. Тож 
побажаємо нашому колезі 
успішних стартів та гучних пе-
ремог!

Перемагає той, хто не стоїть на місці
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СПОРТ І ВІДПОЧИНОК

Ш В И Д К І С Т Ь

Шлях у тисячу миль починається 
з першого кроку

Співробітники компанії 
«Вентиляційні системи» 
не лише постійно вдо-

сконалюють свої компетенції 
та досягають усе нових про-
фесійних висот, але й реалі-
зовують свої таланти у спорті, 
мистецтві та різноманітних 
хобі, про що ми неодноразово 
писали. Черговий наш талано-
витий гість – провідний спеці-
аліст фінансового відділу ком-
панії Ольга РЕЗАНКО.

Ольга вже понад п’ять років 
удосконалюється в такому екс-
тремальному, захопливому й, 
на думку багатьох, нежіночому 
виді автоспорту як картинг. Це 
гонки, де максимальна швид-
кість автомобіля (карта) на 
різних трасах може перевищу-
вати 100 км/год, що дуже не-
безпечно. Тому не дивно, що 
до Ольги в нас постало чимало 
запитань.

Ольго, як Ви прийшли в такий 
екстремальний вид спорту? 
Це була випадковість чи усві-
домлений вибір?

Автомобілі та все, що з ними 
пов’язано, мене цікавило з ди-
тинства, років із шести. Але на 
картинг я потрапила зовсім ви-
падково. Мої друзі запросили 
мене, запропонували покатати-
ся разом із ними, так і захопила-
ся. Спочатку це були поодинокі 
прокати, короткі заїзди по 10 
хвилин. Але з часом мій рівень 
пілотування почав зростати, час 
проходження кола став покра-
щуватися, і я стала брати участь 
у повноцінних гонках.

Як довго Ви займаєтеся кар-
тингом? Що найбільше Вас 
приваблює в цьому виді спор-
ту?

Картинг прийшов у моє життя 
п’ять років тому, і відтоді ми 
з ним не розлучаємося. Для 
мене картинг – не просто вид 
спорту, це захоплення й від-

починок. Це пристрасть, адре-
налін, емоції, постійна робота 
над собою. А ще можливість 
розкрити себе з різних сторін. 
Тут ти можеш проявити себе в 
різній якості – пілота, напарни-
ка в команді, хронометриста, 
стратега. Наприклад, в Україні я 
беру участь у гонках в якості пі-
лота, але в міжнародних 24-го-
динних марафонах з картингу 
серед любителів я виступаю в 
ролі стратега, представляючи 
команду Kozaks.

Розкажіть докладніше про 
міжнародні гонки.
Такі гонки проводяться під час 
вікенду, а перед цим увесь тиж-
день проходять адаптація й по-
силені тренування команд. Як 
правило, такі марафони збира-
ють понад 30 команд з усього 
світу. Подібні змагання – це та-
кож спілкування та обмін досві-
дом. Останній раз наша команда 
виступала у Франції, в передмісті 
Парижа, де ми посіли 10 місце 
серед 37 команд.

Наскільки нам відомо, Ви та-
кож берете активну участь в 
автомобільних гонках.

Так, це правда. З 2008 року я 
беру участь у щорічному «Вели-
кому жіночому ралі», яке тра-
диційно проходить 8 березня. 
До участі допускаються до 50 
екіпажів, що складаються з піло-
та і штурмана. І всі дівчата! Тут 
все дуже серйозно – спеціальна 
ділянка, слалом, і мчати дово-
диться за зашифрованим марш-
рутом завдовжки 70–100 км. На-
віть перед самим стартом ніхто 
не знає, куди йому доведеться 
їхати, поки не отримає в руки 
заповітну легенду. Як правило, 
до 10% екіпажів сходять з дис-
танції. На сьомий рік наполег-
ливих зусиль ця вершина мені 
скорилася, і наш екіпаж виграв 
ралі у 2015 році.
Цьогоріч я також брала участь 
у жіночому ралі, де виступала в 
якості штурмана разом із піло-
том Іриною Хом’як на ефектно-
му й потужному купе Peugeot 
RCZ 1.6 turbo. У підсумку ми по-
сіли почесне третє місце.

Вітаємо з гарним результа-
том. А що кажуть про Ваше 
захоплення близькі родичі?

Близькі та рідні підтримують, 
розуміють і пишаються мною. 
Напевно, саме завдяки цьому 
я усвідомила, що хочу не про-
сто кататися поодинці, а брати 
участь у повноцінних гонках. 
Практично у всіх гонках я єдина 
дівчина, яка змагається нарівні 
з чоловіками.

Якщо хтось із наших читачів 
захоче спробувати свої сили в 
картингу, що йому слід зроби-
ти?

Ніколи не бійтеся зробити пер-
ший крок. Шлях у тисячу миль 
починається саме з першого 
кроку. Обмеження ми вигадує-
мо собі самі, але якщо є бажан-
ня, то досягти можна всього!

Фото: Іван Паскаль
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ЕКСК УРСІЯЛОВИСЯ , РИБКО!

Рибний день по-нашому!

«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). Фотограф – Олексій 
Коломієць. Коректор – Ольга Фесенко.

МОЗАЇКА

Що таке літо? Це яскра-
ве сонце, довгоочі-

кувана відпустка і, звісно,
фестиваль VENTSFISH! 
17 червня на річці Десна зі-
бралися найактивніші лю-
бителі риболовлі компанії 
«Вентс», щоб виявити кра-
щих рибалок сезону.

Чимало чоловіків, як і жі-
нок, захоплюються йогою. 
Тільки у чоловіків найчас-
тіше вона має назву рибо-
ловля. Вона розслабляє, 
заспокоює та налаштовує 
на позитивний лад. Якщо 
на роботу чоловікові вста-
ти о сьомій ранку – справ-
жня мука, то піднятися на 
риболовлю о четвертій 
ранку – довгоочікувана ра-
дість. І нехай деякі дружи-
ни дивуються (мовляв, ці 
три тараньки того не вар-
ті), але ж за йогу зазвичай 
прийнято платити.
У компанії «Вентс» вже 
давно сформувався свій 
клуб любителів фіш-йоги, 
а точніше рибалок-спортс-
менів, які з року в рік бе-
руть участь у фестивалі 
VENTSFISH. Ось і цього разу 
на березі Десни неподалік 
села Осещина зібралися 
найактивніші рибалки, щоб 
продемонструвати свою 
майстерність і водночас 
відпочити. А щоб шансів на 
удачу було більше, багато 
хто з них організував свої 
групи підтримки.
Завдяки гарній погоді та 
бойовому настрою учасни-
ків фестивалю риби цього 
разу було впіймано чима-
ло, причому жоден із риба-
лок не залишився без вло-
ву. Лящ, підліщик, густера, 
краснопірка, плотва, чехо-
ня, окунь – усе це сяюче 
лускою розмаїття можна 
було побачити в садках 
учасників. Тому суддям, 
роль яких виконували наші 
«золоті рибки» Олеся Бой-
ко, Ірина Костіна та Ірина 

Борисюк,  довелося 

серйозно попрацювати, 
щоб визначити призерів 
фестивалю.
Після зважування влову 
кожного учасника були ви-
значені переможці:

1 місце (1,980 кг) – Роман 
Черняк (провідний інже-
нер із підготовки виробни-
цтва планово-виробничого 
відділу).

2 місце (1,720 кг) – Тарас 
Ніколайчук (інженер-кон-
структор відділу оснастки 
та нестандартного облад-
нання).

3 місце (1,075 кг) – Максим 
Сіваков (регіональний ме-
неджер відділу складської 
логістики).

Усім переможцям фести-
валю, а також суддям були 
вручені дипломи та пода-
рунки. А по закінченню  
змагань учасники та гості 
ласували юшкою з упійма-
ної риби, куліш і продовжи-
ли спілкування й відпочи-
нок в оточенні дивовижної 
природи. 
Попереду – нові змагання 
та перемоги!
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ВЕНТС розкрив 
свої секрети 
журналістам

Наприкінці червня компанія «Венти-
ляційні системи» провела чергову 

екскурсію на завод для представників 
провідних вітчизняних ЗМІ будівельної 
тематики. Гості відвідали виробництво, 
ознайомилися з продукцією, що випуска-
ється на заводі, дізналися багато цікавих 
фактів із життя компанії та поспілкували-
ся з представниками підприємства.

Прес-тур було приурочено до Дня журна-
ліста, який відзначався 6 червня. Метою 
заходу була демонстрація можливостей 
українських виробничих підприємств у су-
часних економічних умовах і ознайомлен-
ня з компанією «Вентиляційні системи». 
В ході екскурсії, проведеної головою про-
фкому підприємства Віталієм Луценком, 
гості побували в багатьох цехах заводу і на 
власні очі переконалися в тому, що ком-
панія «Вентс» являє собою найсучасніше 
виробництво, що випускає продукцію сві-
тового рівня.

Представники ЗМІ були приємно вражені 
масштабами виробництва та технічною 
базою підприємства, яка включає новіт-
ні обробні центри та термопластавтома-
ти провідних світових виробників HAAS 
(США), TRUMPF (Німеччина), OKUMA (Япо-
нія), SALVAGNINI (Італія) та ін. Також журна-
лісти відзначили комфортні умови роботи 
для співробітників підприємства та велику 
кількість працюючої молоді.


