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ГА Л У З Ь

ВЕНТС увійшов до складу Ради директорів 
авторитетного галузевого об’єднання

У грудні минулого року 
компанія «Вентиляцій- 
ні системи» увійшла 

до складу Ради директорів 
Конфедерації будівельників 
України (КБУ). Участь «Вентс» 
у найбільшому галузевому 
об'єднанні дозволить компа-
нії активніше працювати на 
українському ринку, встанов-
лювати партнерські стосунки 
з його учасниками, а також 
брати участь у формуванні 
більш прогресивних норма-
тивно-правових документів у 
будівельній галузі.

Конфедерація будівельників 
України є найбільшим профіль-
ним об'єднанням українського 
бізнесу, яке відстоює інтереси 
будівельної галузі та учасників 
ринку. Орієнтуючись на євро-

пейські цінності та стандарти, 
КБУ ставить собі за мету ство-
рення в Україні привабливого 
бізнес-середовища. На сьо-

годні до складу об'єднання 
входять понад 700 вітчизняних 
профільних компаній і профе-
сійних об'єднань.

Входження компанії «Вентс» 
до складу Ради директорів 
Конфедерації будівельників 
України відбулося на засіданні 
Ради, яке пройшло в Міністер-
стві регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-кому-
нального господарства Украї-
ни наприкінці минулого року. 
Учасники та гості заходу з ве-
ликим інтересом та увагою 
ознайомилися з короткою пре-
зентацією «Вентс», яку провів 
менеджер проектів компанії 
Валентин Толченов. Успіхи віт-
чизняного підприємства спра-
вили неабияке враження на 
присутніх, які в підсумку одно-
голосно проголосували за при-
йняття компанії «Вентиляційні 
системи» до складу директо-
рів КБУ. Також представнику 
«Вентс» було вручено відповід-
ний сертифікат.

Валентин Толченов розповідає учасникам і гостям засідання Ради дирек-
торів КБУ про досягнення компанії «Вентс»

Останнього дня осені 
представники ком-
панії «Вентиляційні 

системи» відвідали Київський 
національний університет бу-
дівництва і архітектури (КНУ-
БА), де взяли участь у нагоро-
дженні переможців конкурсу 
курсових проектів із дисци-
пліни «Вентиляція», що про-
ходив у період із 6 лютого по 
27 листопада 2017 року.

Конкурс проводиться щоріч-
но серед студентів третього 
курсу, які навчаються на ка-
федрі «Теплогазопостачання і 
вентиляція» санітарно-техніч-
ного факультету КНУБА. Пред-
метом конкурсу є розробка 
проекту системи вентиляції з 

використанням сучасного 

вентиляційного обладнання 
торгової марки ВЕНТС. Однією 
з головних вимог до курсового 
проекту є його відповідність су-
часним будівельним вимогам, 
нормам і стандартам.

Компанія «Вентиляційні систе-
ми» традиційно бере активну 
участь у проведенні конкурсу 
і відзначає його переможців, 
адже метою цього заходу є 
надання студентам практич-

них знань про вентиляцію та 
ознайомлення їх із найсучас-
нішим вентиляційним облад-
нанням та технологіями. Ось і 
цього разу за участю компанії 
«Вентс» були визначені пе-
реможці конкурсу 2017 року. 
Авторами кращих курсових 
проектів стали Богдан Славін-
ський (1 місце), Віталій Різник 
(2 місце) та Катерина Кли-
мовська (3 місце), яким було 
вручено призи. Також були від-
значені роботи інших студентів 
– Максима Руденка, Олени Сте-
хи, Юлії Єжаченко, Софії Кучко 
та Марії Криворук.
Ми вітаємо всіх переможців 
конкурсу з високими результа-
тами і бажаємо всім студентам 
якісних знань, польоту інже-
нерної думки та невичерпної 
енергії!

ВЕНТС відзначив переможців конкурсу 
курсових проектів

НОВИНИ
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М О Д Е Р Н І З А Ц І Я

На підприємстві «Вентс» 
чергове поповнення. 
Цього разу нове вер-

статне обладнання отримав 
цех переробки пластмаси, 
куди надійшли вісім нових 
термопластавтоматів торгової 
марки Haitian.

Для компанії «Вентс» це перше 
знайомство з торговою мар-
кою Haitian. Як зазначає май-
стер з експлуатації обладнання 
та оснастки Дмитро Повх, тер-
мопластавтомати Haitian від-
мінно зарекомендували себе 
в усьому світі, демонструючи 
високі показники надійності, 
продуктивності та якості ро-
боти. «Саме тому для потреб
цеху переробки пластмаси 
були придбані одразу вісім 
термопластавтоматів Haitian 
серії Mars 2, які повинні забез-
печити безперебійну роботу 
впродовж багатьох років без 
втрати в якості», – наголошує 
Дмитро Повх.

Фахівці компанії «Вентиляцій- 
ні системи» високо оцінили 
можливості нового обладнан-
ня. Оптимізована кінематика 
колінно-важільного механізму 
в термопластавтоматах дозво-
ляє скоротити тривалість циклу 

лиття заготовки. Модернізова-
на рухома плита має підвище-
ну жорсткість та стійкість. Нові 
втулки з графітовими встав-
ками забезпечують краще 
ковзання і зменшують витрату 
мастила, що, своєю чергою, 

збільшує термін служби об-
ладнання. А сервогідравлічне 
рішення дозволяє зменшити 
споживання електроенергії 
до 80% і скоротити витрати на 
охолодження гідравлічного 
мастила.

Осіння обновка для ВЕНТС

Звання світового вентиля-
ційного лідера зобов'язує 
компанію «Вентиляційні 

системи» постійно оновлюва-
ти власний парк виробничого 
обладнання та впроваджува-
ти найсучасніші технології ви-
робництва. І з цим завданням 
компанія вправляється успіш-
но. Ще й місяця не минуло, як 
на підприємстві стали до ладу 
вісім нових термопластавто-
матів Haitian, і ось чергове 
поповнення – робот-маніпуля-
тор Hilectro XTA Серво.

Новинка встановлена в цеху 
переробки пластмаси та при-
значена для спільної роботи 
з термопластавтоматом. Ви-
користання робота дозволяє 
перевести роботу машини в 
автоматичний режим, за якого 
скорочується час виробництва 
одиниці продукції і виключа-

ється людський чинник, що, 
своєю чергою, дозволяє збіль-
шити кількість та підвищити 
якість випущених виробів. 
Планується, що після введення 
в дію робот Hilectro XTA Серво 
забезпечить повну автомати-
зацію процесу виготовлення 
пластикових деталей.

Робот-маніпулятор Hilectro XTA 
Серво має три сервоприводні 
осі в стандартній комплекта-
ції з можливістю розширен-
ня до п'яти осей. Він здатний 
здійснювати швидкі операції, 
забезпечувати точність пози-
ціонування та високий ступінь 
керованості. Поперечне і по-

здовжнє переміщення осей 
відбувається Т-подібно. Верти-
кальна вісь виконана у двох-
плечовій структурі для кра-
щого збереження потужності, 
більшої стабільності та високої 
жорсткості. Кабель-канал має 
підвищену гнучкість та низь-
кий рівень шуму.

ВЕНТС вводить в експлуатацію робота



К О М У Н І К А Ц І Ї

Читайте свіжий номер журналу 
VENTS Magazine!

М О Д Е Р Н І З А Ц І Я

Минулий рік став для 
компанії «Вентиляці-
йні системи» одним 

із найпродуктивніших у плані 
модернізації виробничого об-
ладнання. Ми вже писали про 
те, що в останні місяці минуло-
го року на підприємстві з'яви-
лися нові термопластавтомати 
та робот-маніпулятор. І ось ще 
одне придбання – найсучасні-
ший відбортувальний верстат 
із вирубним пристроєм євро-
пейського виробництва.

У своїй діяльності компанія 
«Вентс» дотримується найви-
щих стандартів виробництва, 
і  тому регулярно оновлює 
свої виробничі потужності. 

Введення в дію нового від-

бортувального верстата стало 
черговим кроком на шляху до 
покращення якості та збіль-
шення обсягів продукції, що 
випускається. Зокрема, мова 
йде про виробництво на заво-

ді осьових вентиляторів серій 
ВЕНТС ВПВО, ВГО, ТТ ПРО та ін.
Новий верстат спеціально роз-
роблений для виготовлення 
зовнішніх рам осьових венти-
ляторів та вентиляційних пові-

тропроводів. Він призначений 
для відбортування металевих 
корпусів вентиляторів і про-
бивання в них отворів. Верстат 
працює повністю в автоматич-
ному режимі і дозволяє здійс-
нювати всі операції без зміни 
положення заготівки.
Під час тестових запусків но-
вий верстат показав себе най-
кращим чином, забезпечивши 
задану точність обробки заго-
товок, високу продуктивність 
та безпеку. Верстат досить про-
стий у використанні та зручний 
з точки зору програмування. 
Для керування послідовністю 
операцій використовується 
електронна панель у комплек-
ті з програмованим логічним 
контролером і панеллю керу-
вання з сенсорним екраном.

Передноворічне посилення ВЕНТС
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Компанія «Вентиляційні  
системи» рада пові- 
домити про вихід дру-

гого номера журналу VENTS 
Magazine. Кожен бажаючий 
може ознайомитися з жур- 
налом у блозі компанії, за-
мовити примірник видання з 
доставкою поштою, а також 
оформити безкоштовну пе-
редплату на 2018 рік.

Розвиток технологій у сучасно-
му світі йде дуже швидкими 
темпами. Якщо ще зовсім не-
давно ми дивувалися першим 
смартфонам, то сьогодні поява 
електромобілів, роботів-ан-
дроїдів та штучного інтелекту 
вже сприймається нами як 
щось належне. Схожа ситуація 
спостерігається і у вентиля-
ційній індустрії, яка так само 
впевнено дивиться в майбут-
нє, пропонуючи користувачеві 
все більш сучасні та комплек-

сні рішення для створення 
комфортного мікроклімату в 
приміщеннях. У зв'язку з цим 
значно зростає роль інформа-
ції, яка виступає необхідною 
ланкою між виробником і спо-
живачем, а також між усіма 
учасниками ринку. На сьогодні 
можна говорити про дефіцит 
такої інформації, який не доз-
воляє користувачам своєчасно 

отримувати потрібні та досто-
вірні відомості про новинки 
у сфері вентиляції. Заповни-
ти цю прогалину покликаний 
журнал VENTS Magazine, який 
ставить собі за мету регулярно 
інформувати читачів про нове 
обладнання, технології та рі-
шення від світового вентиля- 
ційного лідера компанії «Вентс» 
і не тільки про це.

У новому номері журналу чи-
тач може не лише ознайоми-
тися з новинками компанії та 
різними матеріалами на тему 
вентиляції, але й винести для 
себе багато корисної та ціка-
вої інформації на інші теми. 
Як знизити енерговитрати у 
своєму будинку або квартирі? 
Якої шкоди організму запо-
діює дрібнодисперсний пил? 
Як свіже повітря впливає на 
зовнішній вигляд вашої шкіри? 
Які шедеври можна створити 
зі звичайного металобрух-
ту? Відповіді на ці та інші за-
питання ви можете знайти 
в новому номері журналу 
VENTS Magazine за адресою  
www.vents-magazine.com. Для 
отримання примірника жур-
налу поштою, а також оформ-
лення передплати на наступні 
номери вам потрібно лише 
відправити заявку зі своїми 
контактними даними за адре-
сою magazine@vents.ua.

НОВИНИ
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Нігерія чекає на продукцію ВЕНТС
У першій половині ли-

стопада минулого року 
підприємство «Вентиля-

ційні системи» відвідали пред-
ставники нігерійської компанії 
Laryze Technical. Метою візиту 
було ознайомлення з вироб-
ництвом та вентиляційним об-
ладнанням, що випускається, а 
також обговорення можливої 
співпраці щодо просування 
продукції ВЕНТС на ринку Ні-
герії.

Почнемо з того, що Нігерія ось 
уже декілька років є економіч-
ним лідером на африканському 
континенті, залишаючи далеко 
позаду такі розвинені країни як 
Єгипет і ПАР. Так, за підсумка-
ми 2016 року, ВВП країни склав 
$405 млрд (для порівняння: 
у 2000 році цей показник ста-
новив усього $46 млрд). Осно-
вою нігерійської економіки є 
експорт нафти та скрапленого 
природного газу, що веде до 
постійного припливу нафто-
доларів до країни. З огляду на 
активне зростання економіки 
Нігерії, а також велику кількість 
населення країни (186 млн) і 
наявність шести великих ме-
гаполісів із населенням понад  
1 млн осіб цей регіон можна 
вважати найпривабливішим 
з точки зору продажів техніки 
для дому. І одним із найпер-
спективніших сегментів тут є 
продаж побутового вентиляцій- 
ного обладнання, в тому числі 
у форматі DIY.
На сьогодні DIY-ринок у Ніге-
рії перебуває в зародковому 
стані й помітно поступається 
навіть українському. Проте в 
країні представлені такі відо-
мі роздрібні мережі як GAME 
Stores, SPAR, Prince Ebeano 
Supermarket, Konga Online 
Shopping. Практично в усіх 
супермаркетах цих мереж 
уже можна побачити стенди 
з побутовою технікою, інстру-
ментами, кондиціонерами та 
вентиляторами. При цьому тут 
поки немає яскраво вираже-
них брендів, а самі продажі й 

досі залишаються несистем-
ними. У зв'язку з цим ритейле-
ри готові працювати з новими 
постачальниками вентиляцій-
ної техніки за наявності в них 
стокового складу в країні та 
широкого асортименту про-
дукції.
Візит представників компанії 
Laryze Technical на підприєм-
ство «Вентиляційні системи» 
якраз і мав на меті створен-
ня нового стабільного каналу 
продажів продукції ВЕНТС на 
території Нігерії. Для цього за-
сновник Laryze Technical Хіла-
рі Езейбе Удогу (Hilary Ezeibe 
Udogu) та інженер Неболі-

са Ікечукву Франц (Nebolisa 
Ikechukwu Franz) провели низ-
ку зустрічей із фахівцями ком-
панії «Вентс», ознайомилися 
з виробництвом та накресли-
ли план подальших спільних 
дій. Особливе враження на 
гостей справили масштаби ви-
робництва «Вентс», сучасне 
обладнання і технології, які ви-
користовуються. Також пред-
ставники Laryze Technical гідно 
оцінили концепцію виставко-
вого залу готової продукції 
(шоуруму) та можливість про-
давати побутові вентилятори 
за допомогою демонстрацій-
них боксів.

За підсумками візиту пред-
ставники нігерійської деле-
гації висловили готовність до 
просування бренду ВЕНТС в 
Нігерії і на першому етапі пла-
нують закупити великий стік 
вентиляційної техніки, який 
зможе задовольнити потреби 
місцевого ритейлу та проек-
тних продажів. Нові партнери 
«Вентс» планують заходити до 
торговельних мереж своєї краї-
ни вже з готовими рішеннями з 
продажу побутових вентилято-
рів – демо-боксами. Деяка ча-
стина закупленої вентиляційної 
техніки ВЕНТС буде надана міс-
цевим консультантам і проекту-
вальникам для ознайомлення. 
Також усі зразки продукції бу-
дуть розміщені у виставковому 
залі компанії Laryze Technical, 
відкриття якого очікується най-
ближчим часом.
Співпраця з нігерійськими парт-
нерами дозволить ВЕНТС стати 
одним із перших вентиляційних 
брендів, офіційно представле-
них у Нігерії. Наявність власно-
го стоку в цій країні та постійна 
присутність продукції на по-
лицях супермаркетів та DIY-гі-
пермаркетів дозволить бренду 
значно зміцнити власні позиції 
на ринку цього регіону.

Хіларі Езейбе Удогу та Неболіса Ікечукву Франц у супроводі представника 
ВЕНТС Антона Сукача відвідали найцікавіші місця Києва
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О А Е

Близький Схід стає ще ближчим
У листопаді минулого 

року в столиці Об'єдна-
них Арабських Еміратів 

Дубаї пройшла найбільша на 
Близькому Сході будівельна 
виставка The Big 5 Show 2017, 
у якій активну участь взяла 
компанія «Вентиляційні сис-
теми», продемонструвавши 
відвідувачам власні високо-
технологічні та енергоефек-
тивні розробки у сфері венти-
ляції.

Виставка The Big 5 Show вже 
майже 40 років є найбільшою 
діловою, інформаційною та 
комунікаційною платформою 
для будівельної індустрії, на-
даючи своїм учасникам гарні 
можливості для виходу на ри-
нок Близького Сходу та Пів-
нічної Африки. Про масштаби 
заходу найкраще свідчать циф-
ри: 2016 року у виставці взяли 
участь близько 3100 експо-
нентів, загальна експозиційна 
площа склала 73,5 тис. кв. м, а 
кількість відвідувачів переви-
щила 75 тис. осіб.
Компанія «Вентиляційні сис-
теми» традиційно бере участь 
у The Big 5 Show починаючи з 
2002 року. Виставка надає пре-
красну можливість для демон-
страції новинок компанії, інно-
ваційних рішень і передових 
енергоощадних технологій, 
спрямованих на збереження 
правильного і здорового мі-
кроклімату в будь-якому при-
міщенні. Участь у The Big 5 
Show допомагає укласти угоди 
з новими клієнтами і завер-
шити попередній етап перего-
ворів, адже не кожен потен-
ційний клієнт має можливість 
відвідати центральний офіс 
компанії і на місці ознайоми-
тися з продукцією.
Цього року на виставці була 
п р ед с т а в л е н а  п р од у к ц і я 
ВЕНТС і Blauberg Ventilatoren, 
які входять до складу Blauberg 
Group. Арсенал демонстра-
ційного обладнання включав 
широкий перелік як новітніх 

розробок, так і вже добре 

ВИСТАВКИ
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ВИСТАВКИ

К И ТА Й

ВЕНТС зміцнює свої 
позиції в Китаї

Виставки в Китаї – це 
дещо більше, ніж просто 
виставки. Будучи світо-

вим лідером у промисловому 
виробництві, Китай залучає на 
виставкові заходи рекордну 
кількість бізнесменів і фахів-
ців із усього світу. Тому для 
компанії «Вентиляційні систе-
ми» участь у найбільшій ки-
тайській торговельній виставці 
Canton Fair 2017 стала логіч-
ним продовженням осіннього 
виставкового сезону.

Міжнародна китайська ви-
ставка експортних та імпорт-
них товарів, або як ще її нази-
вають Кантонський ярмарок, 
проходила з 15 по 19 жовтня в 
Гуанчжоу. Щоб оцінити масш-
таби цього заходу, достат-
ньо ознайомитися з даними 
щодо підсумків проведення 
попередньої виставки: понад  
60 тис. стендів учасників, май-
же 25 тис. експонентів, біль-
ше 196 тис. іноземних відвід-
увачів. Причому обсяг угод у 
Національному (китайському) 
павільйоні тоді склав понад 
$30 млрд.
Цього року на Canton Fair ком-
панія «Вентс» демонструвала 
як свої новітні розробки, так 
і вже добре відомі рішення 
для побутової та промислової 
вентиляції. Серед найцікаві-
ших новинок компанії варто 
відзначити стельові вентиля-
тори CFB і CFB Light, які при-
значені для ванних кімнат. 
Особливістю цих вентилято-
рів є можливість кріплення на 
їхній зовнішній панелі датчи-
ків вологості або руху. У моде-
лі CFB Light встановлено світ-
лодіодну лампу, яка дозволяє 
висвітлювати приміщення 
ванної.
На стенді ВЕНТС можна було 
побачити ще одну цікаву но-
винку – припливно-витяжну 
установку з рекуперацією те-
пла серії ВЕНТС ВУЕ П3. Така 

установка має продуктивність 
до 400 куб. м/год і досить ви-
сокий показник рекуперації 
тепла – до 87%. Пластинчас-
тий ентальпійний рекупера-
тор, виконаний із полімери-
зованої целюлози, дозволяє 
утилізувати не лише тепло, 
але й вологу, внаслідок чого 
в приміщенні підтримується 
необхідний рівень вологості. 
Літньої пори такий рекупера-
тор охолоджує та осушує при-
пливне повітря, а взимку – пі-
дігріває та зволожує.
Традиційно на стенді ВЕНТС 
можна було побачити каналь-
ні відцентрові вентилятори 

(VK, VKM), канальні венти-
лятори змішаного типу (TT 
SILENT-M, ТТ, TT PRO), осьові 
вентилятори низького тиску 
(VKF, OV1, OV1R, VKOM), осьо-
ві енергоощадні вентилятори 
з низьким рівнем шуму ВЕНТС 
Квайт, інтелектуальний венти-
лятор iFan, а також установки 
децентралізованої вентиля-
ції з рекуперацією тепла, які 
цього разу були представлені 
стіновими провітрювачами 
TwinFresh Comfo. Також гості 
стенду могли ознайомитися 
з енергоефективними від-
центровими EC-двигунами 
Blauberg Motoren.

К И Т А Й

відомих рішень для побутової 
і промислової вентиляції. На 
стенді можна було ознайо-
митися з припливно-витяж-
ними і децентралізованими 
установками з рекуперацією 
тепла, установкою для оброб-
ки повітря Blauberg BlauAIR, 
відцентровим імпульсним та 
осьовим струменевим вен-
тиляторами димовидалення, 
даховим вентилятором, про-
мисловими та комерційними 
канальними вентиляторами, 
низкою побутових витяжних 
вентиляторів тощо.
Особливу увагу було приді-
лено провітрювачам Blauberg 
VENTO Expert. Такі установки є 
ефективним енергоощадним 
рішенням для житлових при-
міщень в умовах цілодобового 
використання систем кондиці-
ювання у країнах зі спекотним 
кліматом. Кондиціонери не 
забезпечують припливу свіжо-
го та видалення відпрацьова-
ного повітря з приміщень, що 
є серйозною проблемою для 
країн Близького Сходу. В бага-
тьох сім'ях батьки стикаються 
з частими захворюваннями 
органів дихання у дітей, які з 
часом ускладнюються астма-
тичним синдромом. Основна 
проблема пов'язана з розмно-
женням цілої купи шкідливих 
мікроорганізмів на поверхні 
радіатора кондиціонера, які 
потрапляють до житлового 
приміщення, здійснюючи не-
гативний вплив на самопо-
чуття людей. Для вирішення 
подібної проблеми в житлових 
і комерційних приміщеннях 
більшої площі (вілли, офіси 
та ін.) компанія представила 
припливно-витяжні установки 
ВЕНТС ВУТ, Blauberg KOMFORT, 
а також нові децентралізо-
вані вентиляційні установки 
Blauberg CIVIC.
Як зазначають представники 
компанії, виставка The Big 5 
Show 2017 принесла очікува-
ний результат, адже на ній було 
підписано низку запланованих 
угод із новими клієнтами та от-
римано нові замовлення.
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НАШІ ЛІДЕРИ

Вітаємо переможців виробничих

Бригада №4 (бригадир Петрук Л.М.), цех виготовлення 
вентиляторів, дільниця №1

Бригада №17 (бригадир Науменко О.О.), цех виготовлення 
вентиляторів, дільниця №2

            Бригада Купець Н.Г., цех виготовлення решіток із пластмаси Бригада Козятника І.А., цех металовиробів, дільниця «Спіро»

Зміна майстра Вохмяніна А.Ю., цех переробки пластмас №2, 
дільниця «Екструзія»

Зміна «В» (майстер Кабиш С.В.), цех металовиробів, 
дільниця «Штампування»
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НАШІ ЛІДЕРИ

змагань ВЕНТС за 2017 рік

Лінійка №4 (майстер Кримаренко С.П.), цех виготовлення промислових вентиляторівБригада Гамули С.М., цех пакування №4

Бригада Ковальчука О.В., цех виготовлення приточно-витяжних установок, дільниця AirVENTS

Зміна «D» (майстри Ємельянова Т.П., Нечай Н.М.), цех переробки пластмас №1

Зміна «А» (майстер Шпак Р.В.), цех металовиробів, дільниця «Амада»
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Б Р И Г А Д А

Вітаємо найкращих співробітників!

l Бригада №7 (бригадир Павло Псарьов), цех виготовлення 
вентиляторів (ліворуч).

l Бригада №3 (бригадир Кирилюк Світлана Анатоліївна), 
цех виготовлення вентиляторів (праворуч).

Позаду 2017 рік, і вже відомі найкращі виробничі команди ВЕНТС 
минулого року (див. стор. 8). Але ми не можемо залишити поза 
увагою переможців жовтня, листопада та грудня. Останній 

минулорічний квартал видався напруженим і вніс певні корективи в 
остаточний розподіл переможців. Ми вітаємо найуспішніші команди 
ВЕНТС і бажаємо всім подальших трудових звершень!

Упродовж 2017 року чимало наших команд демонстрували стабільно високі результати та займали провідні позиції у виробничих змаганнях компанії 
«Вентс». Ось наші лідери, які досягли найбільшої кількості перемог. Так тримати, колеги!
9 перемог: бригада Козятника І.А., цех металовиробів (дільниця СПІРО). 8 перемог: зміна майстра Вохмяніна А.Ю., цех переробки пластмас №2; зміна 
«В» майстра Кабиша С.В., цех металовиробів (дільниця «Штампування»). 6 перемог: бригада №4 Петрук Л.М., цех виготовлення вентиляторів; бригада 
Доценко Л.В., цех пакування №4; бригада Гамули С.М., цех пакування №4; лінійка №4 майстра Кримаренка С.П., цех виготовлення промислової вен-
       тиляції.

1

1

 Цех
2017 рік

Жовтень Листопад Грудень

Цех виготовлення 
вентиляторів

Бригада №7
(бригадир Псарьов П.Ю.)
Бригада №17
(бригадир Науменко О.О.)

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

Бригада №3
(бригадир Кирилюк С.А.)
Бригада №11
(бригадир Кривошея Н.І.)

Цех виготовлення 
решіток із пластмаси Бригада Зудіної С.Ю. Бригада Коритко С.Ф. Бригада Купець Н.Г.

Цех пакування №4 Бригада Гамули С.М. Бригада Гамули С.М. Бригада Гамули С.М.

Цех виготовлення 
припливно-витяжних 
установок

Бригада Ісаєнка С.О.
(дільниця AirVENTS)

Бригада Демчука А.Ю.
(дільниця AirVENTS)

Бригада Захарука М.В. 
(дільниця «Моноблоки»)

Цех виготовлення 
промислової вентиляції

Лінійка №4
(майстер Кримаренко С.П.)

Лінійка №4 
(майстер Кримаренко С.П.)

Лінійка №4 
(майстер Кримаренко С.П.)

Цех металовиробів

Дільниця СПІРО бригадира Саченка О.Л.
Дільниця «Амада», зміна «A» майстра 
Шпака Р.В.
Дільниця «Штампування», зміна «В» 
майстра Кабиша С.В.

Дільниця СПІРО бригадира Саченка О.Л.
Дільниця «Амада», зміна «С» майстра 
Гуркіна І.С.
Дільниця «Штампування», зміна «А» 
майстра Любченка О.А.

Дільниця СПІРО бригадира Козятника І.А.
Дільниця «Амада», зміна «A» майстра 
Шпака Р.В.
Дільниця «Штампування», зміна «В» 
майстра Кабиша С.В.

Цех переробки пластмас 
№1

Зміна «D» майстрів Ємельянової Т.П., 
Нечай Н.М.

Зміна «D» майстрів Ємельянової Т.П., 
Нечай Н.М.

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

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

НАШІ ЛІДЕРИЛІДЕР
ВЕНТС
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Н А В Ч А Н Н Я

У листопаді минулого 
року в компанії «Венти-
ляційні системи» було 

проведено корпоративний 
тренінг для фахівців Департа-
менту експортних продажів.  
Тренінг пройшов у рамках ді-
ючої на підприємстві програ-
ми безперервного розвитку і 
навчання персоналу.

Звання світового вентиляцій-
ного лідера вимагає від ком-
панії «Вентиляційні системи» 
не лише постійної модернізації 
виробничих потужностей, але 
й безперервного навчання та 
професійного зростання всіх 
співробітників підприємства. 
З цією метою в компанії регу-
лярно проходять різноманітні 
навчальні заходи. Одними з ос-
танніх таких заходів були тре-
нінги для керівників структур-
них підрозділів та виробничих 
наставників. У листопаді 2017 
року відбувся ще один корпо-
ративний тренінг для мене-
джерів експортних продажів, у 
якому взяли участь 25 фахівців 
компанії.
Специфіка діяльності на між-
народному ринку в першу 
чергу потребує врахування 
крос-культурних особливостей, 
а також уміння презентувати 
компанію і продукт найкращим 
чином. Тому тренінг для фахів-
ців Департаменту експортних 
продажів в основному був 
спрямований на підвищення 
рівня комунікативних навичок і 
компетенцій, які необхідні для 
проведення ефективних пере-
говорів і укладення вигідних 
контрактів із зарубіжними ко-
легами. 
Програма тренінгу для фахів-
ців з експорту також включала 
техніки планування продажів, 
визначення основних стратегіч-
них векторів розвитку терито-
рії, цілепокладання, тайм-ме-
неджмент у продажах та інші 
напрямки.

Менеджери експортних продажів 
розширили свій багаж знань
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Н А В Ч А Н Н Я

Відповідно до плану нав-
чання на 2017 рік, а та-
кож з метою безперерв-

ного професійного розвитку 
виробничого управлінського 
складу в травні та листопаді 
2017 року в компанії «Вентс» 
відбулись навчальні тренінги 
з управлінських компетенцій 
для начальників дільниць, 
старших майстрів та майстрів.

У цих дводенних тренінгах 
взяли участь понад 50 керів-
ників середньої управлінської 
ланки компанії. Формат захо-
ду включав проведення інтер-
активних ділових ігор, диску-
сій, практичних завдань тощо. 
Учасники тренінгу ознайоми-
лися з широким переліком 
тем, основними з яких були 
постановка завдань підлеглим 

і контроль їх виконання, деле-
гування повноважень і отри-
мання зворотного зв'язку від 
підлеглих, мотивація персона-
лу на виконання поставлених 
завдань, а також комунікації 
як інструмент управління пер-
соналом.
У 2018 році проведення на-
вчальних тренінгів для началь-
ників ділянок, старших майстрів 

і майстрів компанії «Вентиля-
ційні системи» буде продов-
жено. Участь у них насамперед 
візьмуть ті керівники, які не 
увійшли до навчальних груп 
минулого року. 
Надані в процесі навчання 
знання в подальшому врахо-
вуватимуться при оцінюванні 
управлінських компетенцій ке-
рівників.

Секрети управління для середньої ланки 

КАДРИ



П Р Е З Е Н ТА Ц І Я

Компанія «Вентиляційні 
системи» активно розви-
вається і розширює своє 

виробництво, тому щомісяця 
сюди приходять працювати 
десятки нових співробітників. 
Вони потрапляють на велике і 
сучасне підприємство, яке має 
свою історію, традиції, а також 
певні правила та вимоги. З ме-
тою максимально швидкого 
ознайомлення новачків із ро-
ботою підприємства з жовтня 
минулого року для них регу-
лярно проводяться адаптацій-
ні заходи – welcome-тренінги.

Welcome означає «Ласкаво 
просимо». І дійсно, наша ком-
панія завжди рада новим спів-
робітникам, які вливаються до 
колективу і стають частиною 

однієї великої родини ВЕНТС. 
Welcome-тренінг являє собою 
інформаційно-ознайомлю-
вальний захід, на якому новач-
ки мають можливість дізнатися 
більше про компанію та отри-
мати відповіді на будь-які запи-

тання. Фахівці відділу підбору 
та адаптації персоналу знайом-
лять гостей з виробництвом і 
продукцією, що випускається, 
розповідають про умови праці, 
досягнення та корпоративне 
життя компанії. Тренінг також 

включає презентацію на тему 
ощадливого виробництва, 
яку проводять фахівці відділу 
управління якістю.
За час проведення welcome- 
тренінгів їх відвідали понад 
200 нових співробітників. Фа-
хівці відділу підбору та адапта-
ції персоналу докладають мак-
симум зусиль, щоб донести до 
всіх керівників структурних під-
розділів компанії важливість 
цього заходу і переконати їх 
максимально сприяти залучен-
ню на тренінг якомога більшої 
кількості новачків. Адже після 
такого ознайомчого курсу нові 
співробітники отримують чітке 
уявлення про місце роботи, що 
дозволяє їм набагато швидше 
та успішніше проходити процес 
адаптації в компанії і якісно ви-
конувати свою роботу.

Ласкаво просимо на ВЕНТС!
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КАДРИ

Р Е К Р У Т И Н Г

Влітку минулого року в 
компанії «Вентиляцій-
ні системи» стартувала 

оновлена програма «Приведи 
друга». Новий проект одра-
зу викликав жвавий інтерес у 
співробітників нашого підпри-
ємства і сьогодні ми вже мо-
жемо підбити його підсумки 
за 2017 рік та оголосити пріз-
вища переможців.

За умовами програми «При-
веди друга», кожен працівник 
підприємства має можливість 
рекомендувати фахівців на 
відкриті вакансії та отримати 
винагороду за успішних кан-
дидатів. Подібний інструмент 
рекомендаційного рекрутингу 
найчастіше використовується 
на великих підприємствах і вже 
довів свою ефективність у бага-
тьох провідних компаніях світу. 
В нашій компанії програма теж 
ефективно стартувала, і вже 
впродовж перших місяців до 
неї долучилися понад 70 спів-
робітників «Вентс».

За підсумками 2017 року було 
визначено 17 учасників про-
грами, які набрали найбільшу 
кількість балів. Найкращі ре-
зультати продемонстрували 
Костянтин Святненко, Наталія 
Зіменко та Петро Демиденко, 
за рекомендаціями яких на 
роботу було прийнято по три 
нових співробітника. Також 
активними учасниками про-
грами стали Сергій Довганюк, 

Андрій Пінчук, Едуард Веремі-
єнко, Олександр Шемаханов, 
Валентина Тетерюк, Ольга Ков-
тун, Олена Бельма, Євгеній 
Боднар, Іван Сокур, Олександр 
Антонюк, Олена Халявка, Аліна 
Яременко, Наталія Ковальова 
та Олександр Марченко.
Ми вітаємо переможців і най-
активніших учасників програ-
ми, які отримають свої заслу-
жені винагороди, а всім іншим 

нагадуємо, що проект продов-
жується, і кожен із вас має мож-
ливість проявити себе в цьому 
році. Відповіді на будь-які за-
питання щодо умов програми 
можна отримати в Департа-
менті управління персоналом. 
А з переліком відкритих ва-
кансій можна ознайомитися 
у відділі підбору та адаптації 
персоналу, на сайті vents.work 
та наших дошках оголошень.

А ти привів друга на ВЕНТС?

Вітаємо переможців програми «Приведи друга» за 2017 рік (зліва направо): 
Костянтина Святненка, Наталію Зіменко та Петра Демиденка.
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К В А Л І Ф І К А Ц І Я

У вересні минулого року 
в компанії «Вентиляцій- 
ні системи» було розпо-

чато проведення оціночних 
процедур з метою визначен-
ня рівня кваліфікації персона-
лу та присвоєння відповідних 
розрядів за окремими робіт-
ничими професіями. У листо-
паді–грудні 2017 року відбувся 
черговий етап кваліфікаційних 
комісій.

Упродовж двох останніх міся-
ців минулого року кваліфіка-
ційні комісії були проведені в 
цеху переробки пластмас №1 
(ЦПП №1), цеху виготовлення 
решіток із пластмаси (ЦВРП), 
цеху пакування №4 (ЦП №4), 
а також на дільниці керуючих 
пристроїв у цеху виготовлення 
припливно-витяжних устано-
вок (ЦВПВУ).
Традиційно оцінювання робіт-
ників відбувалося за проце-
дурою, що включала декілька 
блоків: кваліфікаційні характе-
ристики (стаж/досвід роботи 
за фахом та на підприємстві, 
освіта, наставництво); знання, 

вміння, навички (теоретичні та 
практичні); ефективність робо-
ти. Найбільшу питому вагу під 
час оцінки мала саме ефектив-
ність роботи, яка склала 50% від 
загального балу за оціночним 

бланком. Цей показник врахо-
вує кількість та якість виконаної 
роботи за останні шість місяців. 
Залежно від професії було вве-
дено різні діапазони розрядів: 
3–4 (ЦП №4), 2–5 (ЦПП №1, 

ЦВРП), 2–4 та 3–6 (ЦВПВУ, ді-
лянка керуючих пристроїв). 
Цього року заплановано по-
дальше проведення оцінюван-
ня та присвоєння розрядів у ви-
робничих цехах підприємства.

Кожному працівнику по розряду

КАДРИ

Готується до запуску новий внутрішній 
інтернет-портал для персоналу нашого 
підприємства, який дозволить кожно-

му з вас вчасно отримувати важливу корпо-
ративну інформацію та значно полегшити 
комунікації з керівництвом та іншими під-
розділами компанії. На порталі ви зможете 
дізнатися про нові вакансії, скористатися 
довідковою інформацією, висловити свої 
скарги та пропозиції, роздрукувати блан-
ки документів, спілкуватися на форумі та 
брати участь у голосуваннях, дізнатися про 
нові накази, отримати відповіді на ваші 
запитання та багато іншого. Для того, щоб 
згодом ви могли отримати електронного 
листа з умовами реєстрації на порталі, у 
разі відсутності у вас корпоративної елект-
ронної пошти просимо повідомити осо-
бисті електронні адреси вашим безпосе-
реднім керівникам. Дякуємо!

До уваги співробітників ВЕНТС!
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Л І Д Е Р

У компанії «Вентс» пра-
цюють талановиті й ба-
гатогранні особистості. 

Цього разу ми розповімо про 
Вікторію Трофімову, яка пра-
цює технічним перекладачем 
Департаменту маркетингу та 
реклами. Вікторія вже понад 
два роки є президентом та 
ідейною натхненницею моло-
діжної громадської організації 
«YMCA Боярка».

Вікторіє, розкажіть доклад-
ніше про вашу організацію. Як 
виникла ідея запуску проекту 
в Боярці?

«YMCA Боярка» є частиною 
міжнародної асоціації YMCA, 
заснованої понад 170 років 
тому та представленої у 125 
країнах світу. Ця організація 
об’єднує соціально активну мо-
лодь, яка працює над власним 
саморозвитком та прагне вдо-
сконалювати світ.
Ідея заснувати та розвивати по-
дібний проект у Боярці вини-
кла майже три роки тому. Ми 
прагнули, щоб молодь нашого 
міста могла цікаво й корисно 
проводити вільний час, усебіч-
но розвиватися, творчо мисли-
ти, реалізовувати себе та спіл-
куватися з однодумцями.

Які проекти за цей час ви вже 
встигли реалізувати?

Перші роки нашої діяльності 
виявилися дуже плідними та 
насиченими. Ми багато навча-
лися самі, ділилися досвідом 
з іншими, проводили тренінги 
з лідерства, реалізували низку 
проектів, пов’язаних із правами 
молоді, підвищенням соціаль-
ної активності громади, інтегра-
цією тимчасово переміщених 
осіб зі сходу України, розвитком 
міжкультурних зв’язків.
Крім того, нами було започат-
ковано розмовний клуб анг-
лійської мови Boyarka Speaking 
Club. Раз на тиждень ми запро-
шуємо всіх бажаючих поспіл-
куватися англійською мовою. 
Теми щоразу нові: подорожі, 
секрети успіху, світ без кордо-

нів, сімейні цінності, тайм-ме-
неджмент та ін. 
Питання професійного розвит-
ку молоді є надзвичайно ак-
туальним, тому цей напрямок 
став одним із пріоритетних 
для YMCA Боярка у 2018 році. 

Влітку, за підтримки Агенції з 
міжнародного розвитку USAID, 
розпочнемо реалізацію про-
екту Youth matters («Молодь 
має значення»), де навчати-
мемо молодих людей писати 
резюме, готуватися до спів-

бесіди, планувати свій час та 
виступати перед аудиторією. 
Крім того, ми надамо їм змогу 
кілька днів попрацювати у міс-
цевих компаніях та державних 
установах, щоб більше дізнати-
ся про можливості, які існують 
для молодих спеціалістів у на-
шій громаді.

Ваша асоціація працює у всьо-
му світі. Розкажіть про ваші 
міжнародні проекти та кон-
такти.

Ми вважаємо, що міжнарод-
на співпраця допомагає нала-
годженню діалогу та надихає 
на нові проекти, тому з радістю 
приймали в Боярці делегації зі 
Швеції, Данії, Канади, Швей-
царії, Румунії та Білорусі. Крім 
того, волонтери «YMCA Бояр-
ка» взяли участь у міжнарод-
них обмінах у Румунії, Німеччи-
ні, Франції та Канаді. А з червня 
минулого року до нашої ко-
манди приєдналася волонтер-
ка Корпусу миру з США Кейтлін 
Лерч, яка впродовж наступних 
двох років допомагатиме орга-
нізації в реалізації проектів для 
молоді.

Що вас найбільше тішить і 
мотивує у волонтерській ді-
яльності?

Мене надихають люди, які лю-
блять життя та активно прожи-
вають його. Небайдужі, творчі, 
класні та енергійні, які своїм 
позитивом захоплюють інших. 
Волонтером може бути кожен, 
для цього необов’язково мати 
багато часу, головне – мати ве-
лике серце. 
Я вдячна компанії «Вентс» за 
інтерес до нашої діяльності й 
рада, що дехто з її працівників 
уже приєднався до нас. Альона 
Деркач, регіональний мене-
джер з експорту, за останній 
рік допомогла втілити в життя 
не один задум «YMCA Боярка». 
Якщо ви небайдужі до розвит-
ку нашого міста і маєте бажан-
ня робити його кращим, долу-
чайтеся до участі в проектах 
YMCA! Шукайте нас за хеште-
гом #ymcaboyarka.

Небайдужі, творчі, енергійні

Під час зустрічі з мером Боярки Олександром Зарубіним
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С В Я Т О

Якщо ви не бачили театра-
лізованого привітання 
компанії «Вентиляційні 

системи» з Різдвом у виконан-
ні учнів боярської школи №1, 
то багато чого втратили. Адже 
перед глядачами розгорнулося 
яскраве костюмоване дійство 
із закрученим сюжетом, піс-
нями, справжньою різдвяною 
зіркою і, звісно, святковими ко-
лядками та щедрівками.

Різдвяні виступи школярів пе-
ред співробітниками «Вентс» 
стали вже доброю традицією. 
Яскраві національні костюми, 
новорічний реквізит, натхненні 
обличчя та завжди прекрасна 
акторська гра – все це створює 
справжній різдвяний настрій. 
Ось і цього разу глядачі з вели-
ким інтересом спостерігали за 
розвитком сюжету, який зану-

рив усіх присутніх в атмосферу 
гоголівських «Вечорів на хуторі 
біля Диканьки». Учасники дій-
ства, серед яких легко впізна-
валися образи Солохи, чортика 
і янголятка, ще раз продемон-
стрували всім, що в українській 
традиції добро завжди сильні-
ше за зло.
У відповідь вдячні глядачі не 
скупилися на оплески та ви-
нагороду, адже за різдвяні ві-
тання та колядки належить да-
рувати подарунки. Приємним 
завершенням зустрічі з юними 
талантами стало вручення їм 
солодких призів.

Юні таланти привітали ВЕНТС із Різдвом

ДИТЯЧИЙ СВІТ
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Не буває дітей без таланту. 
Кожна дитина має значний 

творчий потенціал. Завдання 
дорослих полягає лише в тому, 
щоб дати дітям можливість 
розкрити свої таланти на пов-
ну. Саме з цією метою напере-
додні нового року в компанії 
«Вентиляційні системи» було 
проведено конкурс новорічної 
дитячої творчості серед дітей 
працівників підприємства.

Одразу слід зауважити, що 
наші юні таланти показали не-
абияку активність і підготували 
понад 160 авторських робіт, се-
ред яких були не лише малюн-
ки, а й яскраві аплікації, ялин-
кові прикраси, різноманітні 
новорічні вироби тощо. І це не 
дивно, адже у дитячої фантазії 
немає меж. На певний час за-
водські їдальні перетворилися 
на мистецькі галереї, де кожен 
бажаючий міг не лише помилу-
ватися дитячими шедеврами, 
але й віддати свій голос за най-
більш вподобану роботу. До 
речі, наймолодшому учаснику 
конкурсу було лише півтора 
року, і цей факт вартий уваги 
видавців Книги рекордів Гін-
неса.
Незважаючи на велику кіль-
кість яскравих робіт, органі-
заторам конкурсу довелося 
підрахувати всі голоси та ви-
значити переможців. За під-
сумками голосування було ви-
значено шість юних майстрів, 
роботи яких набрали найбіль-
шу кількість балів. Отже, вітай-
мо переможців! Лідерами на 
виробничому майданчику №1 
стали Олексій Ющенко (5 ро-
ків, 1 місце), Юрій та Христина 
Псарьови (по 10 років, 2 місце) 
та Ксенія Діденко (10 років, 3 
місце). Переможцями на ви-
робничому майданчику №2 
стали Богдан Аллагулов (13 ро-
ків, 1 місце), Денис Утвенко (8 
років, 2 місце) та Дарія Осипен-
ко (6 років, 3 місце).
Нагородження переможців 
конкурсу відбулося 4 січня. Ав-
торам найкращих робіт були 

вручені подарункові сертифіка-
ти на відвідування парку розваг 
«Дитяча планета», а всі учасни-
ки творчих змагань отримали 
солодкі подарунки. Тож ми ві-
таємо всіх діточок та їхніх бать-
ків із гарним початком нового 
року і бажаємо їм нових твор-
чих успіхів, адже попереду нові 
конкурси!

Велика творчість маленьких майстрів

Призерка конкурсу Дарія Осипенко та мами інших переможців отримують за-
служені призи

Художні роботи переможців 
конкурсу на виробничому 
майданчику №1:

        Олексія Ющенка

        Юрія та Христини 
        Псарьових

        Ксенії Діденко

1

2

3

1

2

3
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Яким би сірим та однома-
нітним було наше життя 
без любові та романти-

ки! Ці два чарівних слова завж-
ди крокують поруч, запалюю-
чи вогонь у серцях і надаючи 
глибокого сенсу кожній прожи-
тій хвилині. Компанія «Венти-
ляційні системи» не могла про-
йти повз свята всіх закоханих і 
оголосила фотоконкурс серед 
своїх співробітників на найро-
мантичніше фото.

Приємною несподіванкою ста-
ла велика кількість учасників 
конкурсу та гідних фоторобіт. 
У результаті членам журі випа-
ло нелегке випробування – з 
величезної кількості варіантів 
обрати найкращі та найроман-
тичніші роботи. Обговорення 
тривало довгий час, і зрештою 
було прийнято рішення нагоро-
дити не трьох, а відразу п'ятьох 
переможців.
Ось вони, наші романтичні 
герої! Перше місце присуджу-
ється Борисенко Оксані Ми-
хайлівні (складальник виробів 
із пластмас, цех виготовлення 
вентиляторів). Друге місце по-
сідає Мариніна Марія Олегів-
на (бухгалтер централізованої 
бухгалтерії). На третьому місці 
– Поштар Віталій Володими-
рович (помічник маляра, цех 
фарбування). Четверте місце 
– у Тонковида Олексія Вікторо-
вича (слюсар механоскладаль-
них робіт 3 розряду, цех виго-
товлення припливно-витяжних 
установок). І замикає п'ятірку 
переможців Смакоуз Сергій 
Олександрович (інженер-про-

граміст-технолог, цех метало-
виробів).
Переможець фотоконкурсу 
Оксана Борисенко працює в 
компанії «Вентиляційні систе-
ми» лише чотири місяці, але 
вже повністю опанувала процес 
складання вентиляторів різних 
моделей. «Робота мені подо-
бається, і колектив у нас чудо-
вий, – ділиться своєю радістю 
Оксана Михайлівна. – А сама 
фотографія була зроблена ми-
нулого року під час проведення 
обряду сватання, на який нас 
із чоловіком запросили. Обряд 
дуже красивий, всі присутні 
були одягнені в українські на-
ціональні костюми, тому наша 
з Андрієм фотографія вийшла 
яскравою і такою, що запам'ято-
вується».
Ми вітаємо переможців фото-
конкурсу і дякуємо всім його 
учасникам за неабияку актив-
ність! Щонайменше усі ви є пе-
реможцями, адже вам добре 
відомо, що таке справжня ро-
мантика і закоханість. Ну а на 
п’ятірку переможців чекають 
ресторани Києва, де кожен із 
них зі своєю половинкою змо-
же провести романтичну вече-
рю на двох.

Романтика живе на ВЕНТС

«Вісник ВЕНТС» – корпоративне 
видання ПрАТ «Вентиляційні 
системи». Наклад – 1500 при-
мірників. Виходить 4–8 разів 
на рік та розповсюджується 
безкоштовно серед співро- 
бітників підприємства. 
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(o.kolodiy@vents.kiev.ua). Фо-
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