№

Інформаційний та аналітичний часопис ПрАТ «Вентиляційні системи»

2 (49)

травень
2018

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

видається з 2006 року

10

ВЕНТС відсвяткував
День вишиванки
ЗУСТРІЧІ

ФОРУМ

2

В И С ТА В К И

5

6

НОВИНИ
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ВЕНТС із радістю прийняв поважних гостей

В

середині квітня поточн о г о р о к у ко м п а н і ю
«Вентиляційні системи»
відвідали представники державної влади, органів місцевого самоврядування та підприємці з усієї України.
18 квітня в рамках навчальної
програми Національної академії державного управління при
Президентові України з метою
обміну досвідом місто Боярку відвідали представни-
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ки державних структур, органів
місцевого самоврядування та
підприємці з Тернопільщини,
Сумщини, Полтавщини, Закарпаття та Київщини. Роль супровідника взяла на себе заступник голови Боярської міської
ради Тетяна Кочкова.
З нагоди візиту посадовцям
було проведено екскурсію найбільшим містоутворювальним
підприємством України – компанією «Вентиляційні системи». Заступник директора з
виробництва ВЕНТС Олексій

Радер провів членів делегації
виробничими майданчиками
підприємства, де відвідувачі
зсередини ознайомилися з
діяльністю компанії та організацією виробничого процесу.
За інформаційну складову екскурсії відповідала спеціаліст
зі зв’язків із громадськістю
ВЕНТС Людмила Мельник, яка
детально розповіла гостям
про технічні та експортні можливості підприємства, а також
продукцію, яка на ньому виготовляється. Виходячи з великої

кількості запитань, візит на підприємство припав до вподоби
гостям.
Під час екскурсії представники влади та підприємці мали
змогу вчергове переконатися
в тому, що діяльність компанії
«Вентс» має велике значення
не лише в економічній сфері, а
й соціальній, адже підприємство створює велику кількість
робочих місць, постійно розвиває виробництво і робить
значний внесок у державний
бюджет України.
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НОВИНИ
ПАРТНЕРСТВО

Н

Взаємовигідна співпраця –
запорука успішного виробництва

ещодавно підприємство
«Вентиляційні системи»
відвідали представники
компанії «Bosch Електроінструменти» з декількох європейських і азійських країн.
12 к вітн я н а вир о б н ицт в і
«Вентс» побувала делегація
всесвітньо відомої компанії
BOSCH, яка була представлена
спеціалістами з Нідерландів,
Угорщини, Китаю, Малайзії та
інших країн. Візит на українське підприємство відбувся в
рамках світового туру фахівців
BOSCH, метою якого є аналіз
ефективності застосування
власної продукції на виробничих підприємствах різних країн. Варто зазначити, що німецьке та українське підприємства
вже давно ведуть співпрацю,
а для виробництва своєї продукції компанія «Вентс» успішно використовує інструменти
торговельної марки BOSCH та
інших провідних світових виробників.
Гостям було проведено екскурсію всіма майданчиками
«Вентс», де вони змогли ознайомитися з виробничим
процесом компанії. Фахівці
українського підприємства на
практиці продемонстрували,
яким чином електроінструменти BOSCH використовуються для виготовлення вентиляційного устаткування ВЕНТС,
відзначили їхні переваги, а також поділилися власною думкою щодо напрямків подальшого вдосконалення продукції
BOSCH, що дозволить згодом
спростити та прискорити виробничий процес.
Безперечно, подібні оцінкові
візити представників BOSCH –
це правильні та ефективні заходи, які не лише сприяють
розвиткові виробництва підприємств-партнерів, але і дозволяють модернізувати свої
власні інструменти.
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НОВИНИ
ЗМІНА

Нові знання для майбутніх фахівців галузі

К

омпанія «Вентиляційні
системи» спільно з Київським національним
університетом будівництва і
архітектури (КНУБА) за підтримки Міністерства освіти і
науки України випустила навчальний посібник «Вентиляція індивідуального житлового будинку».
Більшу частину житлового фонду України займають приватні
житлові будинки. Так як левову
частку вільного часу середньостатистична українська сім'я
проводить удома, питання
забезпечення житлових приміщень свіжим повітрям та
створення в них комфортного
мікроклімату наразі є вкрай актуальним. Сучасні знання про
вентиляційні системи та технології розвиваються швидкими
темпами і сьогодні вже вимагають певного узагальнення.
З цією метою кандидат техніч-

них наук, доцент КНУБА Віктор
Мілейковський і начальник
відділу комплексних інженерно-проектних рішень компанії
«Вентс» Лавр Котелков підготували навчальний посібник
«Вентиляція індивідуального
житлового будинку».
Мета створення посібника –
допомогти молодим фахівцям
опанувати сучасні знання про
вентиляцію та вентиляційні

системи. Підручник також стане в нагоді всім, хто працює у
вентиляційній галузі, займається проектуванням та монтажем
інженерних систем, а також
має стосунок до будівництва в
цілому. У посібнику чітко сформульовано призначення вентиляції, види вентиляції, їхні
переваги та недоліки. Автори
описали принципи організації
повітрообміну в приміщен-

нях, основні енергоефективні
рішення, закономірності розвитку припливних струменів,
методи аеродинамічного розрахунку мереж повітропроводів та способи налаштування
цих мереж.
Сучасний рівень життя вимагає максимально простого,
якісного, економічного та енергоефективного підходу для реалізації тих чи інших вентиляційних рішень. Ось чому знання,
висвітлені в навчальному посібнику «Вентиляція індивідуального житлового будинку»,
допоможуть на всіх етапах проектування та спорудження будівлі – від архітектурно-планувальних рішень до створення
внутрішнього інтер'єру приміщень.
Нові навчальні посібники вже
надходять до вищих і середніх навчальних закладів України. Ознайомитися з виданням
можна на сайті www.vents.ua у
розділі «Центр завантажень».

АКЦІЯ

ВЕНТС взяла участь у відкритті ТЦ «Епіцентр»

Н

а початку березня за
адресою вул. Степана Бандери, 11-А відкрився восьмий у столиці ТЦ
«Епіцентр». Мережа цих торговельних центрів вже давно
є партнером компанії «Вентиляційні системи».
З 9 по 11 березня на честь відкриття нового гіпермаркету
відбулися святкові заходи, головним сюрпризом яких стало
караоке з Ігорем Кондратюком. До святкування події долучилася й компанія «Вентс»,
яка завжди бере активну
участь у подібних заходах, що
проводяться її партнерами.
Окрім презентації продукції
компанії, було проведено різні конкурси та вікторини, в
яких брали участь усі охо-
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чі. Учасники на швидкість позмагалися у складанні системи
повітропроводів і мали змогу проявити свою ерудицію,
відповідаючи на запитання,
пов’язані з вентиляційною те-

матикою. Переможці, звісно,
були нагороджені призами від
ВЕНТС. Свій подарунок, а саме
побутовий вентилятор Стайл,
також отримав Ігор Кондратюк.
Розширення мережі гіпермар-

кетів «Епіцентр» зробило продукцію ВЕНТС ще ближчою до
споживачів. А це означає, що в
багатьох оселях українців повітря незабаром стане ще більш
свіжим та чистим.
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НОВИНИ
ФОРУМ

З

ВЕНТС поділилася своїми знаннями
у сфері енергоефективності

25 по 27 квітня в Києві
проходила Восьма міжнародна науково-практична конференція «Енергоінтеграція 2018», присвячена
вивченню, розробці та впровадженню енергоефективних
технологій в архітектурі та будівництві. Традиційно активну участь у конференції взяла
компанія «Вентиляційні системи».
Організаторами конференції
виступили Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) спільно з представництвом Польської академії наук у Києві.
Захід проводився за підтримки Міністерства освіти і науки
України.
Зі своєю презентацією на конференції виступив менеджер
проектів відділу комплексних
інженерно-проектних рішень
у сфері кліматизації компанії «Вентс» Сергій Старченко,
який ознайомив присутніх з
діяльністю компанії, а також
детально розповів про особливості та переваги застосування
припливно-витяжних установок з роторним регенератором
та тепловим насосом.
Представлена фахівцем «Вентиляційних систем» технологія має двоступеневу систему
енергозаощадження. Перший
ступінь полягає в поверненні
у приміщення до 85% теплової енергії витяжного повітря
за рахунок її передачі припливному повітрю за допомогою роторного регенератора.
Другий ступінь енергозаощадження забезпечує тепловий
насос, який додатково підігріває припливне повітря, використовуючи залишкову частину низькопотенційної теплової
енергії витяжного повітря, чим
підтримує в приміщенні задану користувачем температуру.
При цьому кількість поверне-
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ного таким чином тепла до
приміщення у 2–6 разів перевищує кількість енергії, що витрачається на роботу теплового насоса.
Припливно-витяжні установки
з рекуперацією тепла та вбудованим тепловим насосом
актуальні й для вирішення завдань опалення. Враховуючи
поступове підвищення вартості
на енергоресурси і одночасне
здешевлення теплових насосів, терміни окупності такого
обладнання помітно скорочуються, що створює гарну перспективу для його масового
використання.
Застосування енергоефективного обладнання веде до істотного скорочення витрат на
енергоресурси і, відповідно,
економії коштів. Пошук нових
шляхів розвитку в цьому напрямку є пріоритетом компанії
«Вентиляційні системи», в чому
учасники конференції змогли
ще раз переконатися.
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ВИСТАВКИ
БІЛОРУСЬ

«Свіжі» рішення для сусідньої країни

Н

а початку квітня компанія «Вентиляційні системи» представила свої
останні розробки на головній
промисловій виставці Республіки Білорусь.
3–6 квітня в Мінську проводився провідний галузевий
захід – виставка «Вода і тепло
2018». Подія об'єднала світових виробників обладнання і
технологій для вентиляції, кондиціювання, тепло- та водопостачання із понад 20 країн.
Серед учасників виставки була
і компанія «Вентс».
Українське підприємство презентувало свої технології та обладнання на спільному стенді
з компанією «Сім вітрів», яка
є офіційним дистриб'ютором
ВЕНТС у Республіці Білорусь. Тематикою виставкового стенду

«Вентиляційних систем» цьогоріч стала енергоощадна вентиляція для дому. Було презентовано передові енергоефективні
вентиляційні пристрої, а саме
моноблокові припливно-витяжні установки з рекуператорами серій ВУТ/ВУЕ та новою
системою повітропроводів
FlexiVent, а також децентралізовані побутові провітрювачі
з рекуперацією тепла Соло і
ТвінФреш. Інтерес відвідувачів
викликали серії побутових вентиляторів Фліп, Вейв і Солід,
які багатьох підкорили своїм
стильним дизайном та функціональністю.
У рамках виставки представник ВЕНТС Наталія Кіщук
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провела семінар для будівельно-монтажних організацій на
тему «Енергоощадна вентиляція будинку», анонсувала
новинки ВЕНТС у сфері децентралізованої вентиляції, нові
моноблокові припливно-ви-

тяжні установки з рекуперацією теплової енергії, а також
нещодавно розроблену Програму підбору вентиляційного
обладнання.
Компанія «Вентс» вчергове підтвердила своє звання світового

лідера в цій галузі. Гості виставки змогли переконатися в тому,
що обладнання ВЕНТС відповідає всім сучасним вимогам до
організації якісної енергоощадної вентиляції і повністю відповідає запитам ринку.
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ВИСТАВКИ
УГОРЩИНА

Європа обирає продукцію ВЕНТС

В

середині квітня у столиці Угорщини Будапешті
відбулася щорічна міжнародна промислова виставка RENEO. За підтримки компанії VENTS HUNGARY стенд на
заході представила і компанія
«Вентиляційні системи».
RENEO була запущена у 2013
році як будівельно-торговельний захід. Сьогодні це міжнародна виставка відновлюваних
джерел енергії, яка присвячена «зеленій» енергетиці, розвитку інфраструктури міст,
санітарії, інжинірингу, опалю-
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вальній та охолоджувальній
техніці, водоочисним технологіям, а також обладнанню для
вентиляції та кондиціювання.
Цьогоріч на RENEO тільки з
Угорщини побувало близько
60 тис. відвідувачів, 75% з яких
мали професійний інтерес до
презентованої продукції.
На стенді «Вентиляційних систем» були представлені новітні
розробки у сфері енергоощадної вентиляції, такі як децентралізовані установки МІКРА з
рекуперацією тепла, побутові
енергоефективні вентилятори
з низьким рівнем шуму Квайт,
Вейв, Фліп і Солід, а також по-

бутові інтелектуальні вентилятори iFan, керування якими
відбувається за допомогою
WiFi. Представлені побутові
вентилятори вирізняються не
лише високою продуктивністю
та безшумною роботою, але й
сучасним стильним дизайном:
моделі Вейв і Фліп мають оригінальні рельєфні форми, а Солід може бути виконаний в декількох колірних рішеннях. Не
менш цікавим є інтелектуальний вентилятор iFan, керування
яким може здійснюватися дистанційно через мобільний додаток. Такий додаток встановлюється на будь-який гаджет із

операційною системою iOS або
Android. Окремо на стенді були
продемонстровані рекуператори – пристрої, що запобігають
втраті тепла при вентилюванні
приміщень.
Стенд «Вентс» вчергове привернув велику увагу вимогливої європейської публіки, адже
продукція компанії є зразком
сучасної високотехнологічної
та енергоощадної техніки і
повністю відповідає світовим
стандартам. Участь компанії у
RENEO стала ще одним важливим кроком назустріч потенційним клієнтам та новим партнерським відносинам.
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Наталія

БОРИСЕВСЬКА
старший бухгалтер ВЕНТС

Любі жінки компанії «Вентс»! Бажаєте, щоб у наступному номері газети на цьому місці було ваше фото? Надсила
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айте ваші високоякісні художні та студійні фотознімки в електронному вигляді на адресу o.kolodiy@vents.kiev.ua

ОБЛИЧЧЯ ВЕНТС
СВЯТО

ВЕНТС відсвяткувала День вишиванки

Щ

ороку третього четверга травня відзначається Всесвітній
день вишиванки. Цього дня
вся Україна вдягається в самобутнє національне вбрання.
Працівники компанії «Вентиляційні системи» теж активно
підтримують цю ініціативу і
щороку приходять на роботу в
яскравих вишиванках.
Всесвітній день вишиванки —
це міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні
народні традиції створення та
носіння етнічного вишитого
українського одягу. Цього дня
кожен охочий може долучитися до свята, надягнувши вишиванку на роботу, до вищого
навчального закладу, школи

чи дитячого садочка. Українців сьогодні можна побачити у
багатьох країнах світу, тому не
дивно, що свято досить швидко
набуло міжнародного статусу.
Працівники компанії «Вентс»
активно підтримують українську культуру та дотримуються
народних традицій. Саме тому
досить часто на підприємстві
можна зустріти людей в найрізноманітнішому національному одязі. Тішить, що по-
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пулярність етнічного вбрання
спостерігається в компанії не
лише Всесвітнього дня вишиванки, а й будь-якого іншого
дня. Але саме у третій четвер
травня компанія перетворюється на різнобарвний квітник
із національних візерунків.
«Вишиванка – це та річ, яку
повинен мати у своєму гардеробі кожен українець. Я люблю
український національний одяг
і маю багато вишитих речей.

Упродовж року я жила в США і у
своїх вишиванках представляла
там Україну», – розповіла бухгалтер «Вентс» Лариса Цурко.
А ось вишиванка інженера-конструктора «Вентс» Леоніда Пилипенка дуже особлива. Це не
просто гарний національний
одяг, а певною мірою оберіг,
що має свою давню історію.
«Моя вишиванка – це сімейна реліквія, їй майже 70 років.
Вона старенька, вже з вицвіли-

ми кольорами, але все ж дуже
дорога мені річ. Її вишивала
моя бабуся для мого батька.
Тато беріг і дорожив своєю вишиванкою, одягав її лише на
свята. Мама розповідала, що з
полового будинку батько забирав мене у вишиванці. Не стало
мами, услід за нею пішов у вічність тато, але вишиванка постійно біля мене на згадку про
рідних. Вже двадцять років, як
я переїхав до Боярки, і зі мною,
звісно, мій оберіг – батькова
вишиванка», – розповів Леонід
Пилипенко.
Колектив «Вентс» любить Україну, береже її звичаї та цінності
і власним прикладом намагається популяризувати українську самобутність. Цього дня
хочеться побажати, щоб життя
кожного українця було настільки ж яскравим, як наші чарівні
вишиваночки! І запрошуємо
всіх долучитися до гарної традиції наступного року.
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НАШІ ЛІДЕРИ

ЛІДЕР
ВЕНТС

БРИГАДА

У

Вітаємо найкращих співробітників!
1

попередньому номері ми оголосили переможців виробничих
змагань ВЕНТС за 2017 рік, і ось уже відомі найкращі заводські
команди за перший квартал поточного року. Ми вітаємо всіх
перможців за період із січня по березень 2018 року і бажаємо їм подальших успіхів і перемог! Ви справжні майстри і гордість ВЕНТС!

1

Бригада №17 (бригадир Науменко Олександр Олександрович), цех виготовлення вентиляторів (ліворуч).

l

Бригада Доценко Людмили Василівни, цех пакування №4
(праворуч).

l

2018 рік

Цех

Січень

Лютий

Березень

Цех виготовлення
вентиляторів

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

Бригада №4 (бригадир Петрук Л.М.)
Бригада №17 (бригадир Науменко О.О.)
Бригада №19 (бригадир Панчук А.Ю.)

Бригада №4 (бригадир Петрук Л.М.)
Бригада №17 (бригадир Науменко О.О.)
Бригада №19 (бригадир Панчук А.Ю.)

Цех виготовлення
решіток із пластмаси

Бригада Тонкопей Г.В.

Бригада Топал В.В.

Бригада Зудіної С.Ю.

Цех пакування №4

Бригада: Борисенко Ю.В., Савелюк І.М.,
Тарасенко А.П., Чічікова Л.А., Сеник О.В.

Бригада Доценко Л.В.

Бригада Доценко Л.В.

Цех виготовлення
припливно-витяжних
установок

Бригада Гордієнка В.Д.
(дільниця «Моноблоки»)

Бригада Ковальчука О.В.
(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 «В» майстра
Арнольда Р.В.
Дільниця «Штампування», зміна «В»
майстра Кабиша С.В.

Дільниця СПІРО бригадира Саченка О.Л.
Дільниця «Амада», зміна «D» майстра
Вислоцького В.В.
Дільниця «Штампування», зміна «B»
майстра Кабиша С.В.

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

Цех переробки пластмас
№1

Зміна «D», майстри Ємельянова Т.П.,
Нечай Н.М.

Зміна «A», майстри Михайленко З.В.,
Гриненко О.В.

Зміна «D», майстри Ємельянова Т.П.,
Нечай Н.М.

Цех переробки пластмас
№2

Зміна майстра Панченка С.В.

Зміна майстра Панченка С.В.

Зміна майстра Вохмяніна А.Ю.

За підсумками першого кварталу 2018 року ми вже маємо певних лідерів виробничих змагань ВЕНТС. Але це лише початок, і вся боротьба ще попереду!
3 перемоги: бригада №4 (бригадир Петрук Л.М.) – цех виготовлення вентиляторів; бригада №17 (бригадир Науменко О.О.) – цех виготовлення вентиляторів; лінійка №4 майстра Кримаренка С.П. – цех виготовлення промислової вентиляції; бригада Саченка О.Л. – цех металовиробів (дільниця СПІРО).
2 перемоги: бригада №19 (бригадир Панчук А.Ю.) – цех виготовлення вентиляторів; бригада Доценко Л.В. – цех пакування №4; зміна «В» майстра Кабиша С.В. – цех металовиробів (дільниця «Штампування»); зміна «D», майстри Ємельянова Т.П., Нечай Н.М. – цех переробки пластмас №1; зміна майстра
Панченка С.В. – цех переробки пластмас №2.
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КАДРИ
ІННОВАЦІЇ

У пошуках власних кулібіних

ВЕНТС підбив підсумки програми інноваційних пропозицій за 2017 рік

К

омпанія «Вентс» за правом вважається світовим
лідером у виробництві
вентиляційного обладнання. Таким статусом компанія
багато в чому зобов'язана
активному впровадженню інновацій. Уже декілька років
на підприємстві діє Програма інноваційних пропозицій,
спрямована на активізацію
інтелектуального потенціалу
співробітників компанії, розробку і впровадження власних ноу-хау.

Основною метою програми є
залучення внутрішніх інтелектуальних ресурсів для прискорення інноваційного зростання
компанії. Кожен співробітник
підприємства може запропонувати будь-яку ідею чи готове
рішення, яке покращить виробничий процес та матиме певний економічний ефект, і отримати за це гідну винагороду. А
оскільки підприємство багате
на талановитих та ініціативних
працівників, дефіциту цікавих
інноваційних пропозиції наразі
немає.
У 2017 році на підприємстві
було затверджено майже два
десятки інноваційних пропозицій. Безумовно, всі запропоновані ідеї заслуговують на увагу,
оскільки забезпечують певний
економічний зиск. Наприклад,
впровадження інновації, запропонованої провідним інженером із технології та експлуатації
обладнання Дмитром Ануфрієвим, дозволило підприємству
на першому ж етапі реалізації
заощадити до 60 тис. євро.
Ідея Дмитра Ануфрієва полягала в додатковій обробці
сонотродів, які відпрацювали
свій ресурс, для їх повторного
використання. Сонотроди – це
пасивні резонансні елементи,
що використовуються для передавання коливань від перетворювача до деталей у процесі
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Найбільшу економічну користь компанії принесли інноваційні рішення, запропоновані
Дмитром Ануфрієвим, Дмитром Рошвою та Ярославом Ковальчуком (зліва направо).
спаювання крильчатки. Термін
служби сонотрода вважається
завершеним, коли він втрачає
свою форму. З часом на підприємстві накопичилися 12 відпрацьованих сонотродів, які вже
не використовувалися. Дмитро
почав шукати шляхи їх повторного застосування, і це завдання йому вдалося вирішити.
«Одного разу мені спало на
думку: а що, якщо знизити висоту відпрацьованих сонотродів
рівно настільки, наскільки вони
деформуються (приблизно на
1,5–2 мм), але при цьому зберегти їхню геометрію? Разом із
талановитим конструктором Тарасом Шлапачуком ми взялися
до роботи, провели доопрацювання старого сонотрода, відшліфували його, і коли готовий
зразок встановили на верстаті,
він працював майже як новий»,
– коментує Дмитро Ануфрієв.
Авторство ще одного інноваційного нововведення належить
начальнику майданчика №3
цеху виготовлення вентиляторів Анатолію Комарову, який
запропонував спосіб удосконалення монтажної схеми і процесу складання провітрювачів
ТвінФреш. «Коли працюєш із
великою кількістю виробів,
важливу роль відіграє швидкість складання, тому я почав
розмірковувати, яким чином

можна оптимізувати цей процес. Згодом виникла ідея скоротити кількість дротів та їхню
довжину. Також було вирішено
змінити місце свердління монтажної рами. Це дозволило
скоротити час монтажу провітрювачів і надало виробу більш
естетичного вигляду», – зазначив Анатолій Комаров.
Серед інших авторів інноваційних пропозицій, які отримали
схвальні відгуки й підтримку, в
2017 році відзначилися:
• Черняк Роман Дмитрович із
пропозицією щодо вдосконалення вентиляторів Модерн;
• Чувикіна Оксана Іванівна з
пропозицією щодо автоматизації процесу нанесення наліпок;
• Сторожук Інна Анатоліївна з
пропозицією щодо оптимізації
асортименту кольорових коробок;
• Рошва Дмитро Олександрович і Мазур Марія Іванівна
з пропозицією раціоналізувати лиття редуктора;
• Кузьменко Петро Васильович
із пропозицією щодо компактного зберігання скотча на всіх
збірних контейнерах цеху;
• Черняк Роман Дмитрович і
Козирєв Олександр Віталійович із пропозицією впровадження та оптимізації продукції
BLAUBERG для українських замовників;

• Ковальчук Ярослав Олександрович відзначився двома пропозиціями: зі зниження витрат
герметика в ПВУ, а також із сортування та доопрацювання відбракованих теплообмінників;
• Будник Сергій Олексійович
із пропозицією з сортування та
доопрацювання відбракованих
теплообмінників;
• Шпакова Любов Володимирівна з пропозицією щодо зміни
конструктиву комплектувальних.
Підсумки інноваційної програми «Вентс» за 2017 рік ще раз
продемонстрували, що в компанії працює багато талановитих
співробітників, які своїми новими ідеями та перспективними
проектами приносять значну
користь підприємству.
Ми вітаємо всіх переможців
програми за 2017 рік і нагадуємо, що вона продовжується і
цього року. Наразі на підприємстві діє затверджене Положення, яке регламентує порядок
подавання пропозицій і вимоги до них. З усіх питань можна
звертатися до відділу компенсацій та пільг Департаменту з
управління персоналом.
Тому будьте більш активними,
пропонуйте на розгляд ваші
пропозиції, завдяки яким компанія «Вентс» ставатиме ще
більш ефективною та інноваційною!
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КАДРИ
ЗМІНА

У

Запрошуємо молодих талантів

другій половині квітня в
Київському політехнічному інституті ім. Ігоря
Сікорського відбувся ярмарок вакансій «beAhead. Весна
2018», участь у якому традиційно взяла компанія «Вентиляційні системи».
Ярмарок вакансій проходить
щороку з метою ознайомлення студентів і випускників КПІ
та інших ВНЗ із діяльністю найкращих роботодавців України.
Відвідувачі цього заходу можуть отримати актуальну інформацію про наявні вакансії
та відкриті програми з працевлаштування, стажування, проходження практики, а також
відвідати презентації представлених компаній. Цього
разу на ярмарку вакансій були
присутні представники українських та іноземних компаній,
що працюють у різних галузях:
машино- та приладобудуванні,
харчовій промисловості, сфері інформаційних технологій,
фармацевтичній індустрії, хімічній промисловості тощо.

Компанія «Вентс» була зацікавлена у встановленні контактів із молодими інженерами та
спеціалістами технічного спрямування. Представники компанії приймали заявки й від
студентів, що не мають досвіду
роботи, адже підприємство
готове навчати всіх, хто прагне
працювати і будувати власну
кар’єру на одному з найкращих підприємств-виробників
вентиляційного обладнання
у світі. Головними критеріями
при оцінюванні кандидатів
були їхня цілеспрямованість,

наполегливість та бажання самовдосконалюватися.
Стенд «Вентиляційних систем»
викликав неабияке зацікавлення у відвідувачів, які намагалися отримати якомога більше інформації про діяльність
підприємства та можливість
працевлаштування на ньому.
«Ми були здивовані, адже не
думали, що молодь настільки
зацікавлена в отриманні роботи саме в технічній сфері.
Безперечно, цей факт нас тішить і означає, що українську
промисловість буде кому нада-

лі розвивати і вдосконалювати», – прокоментувала подію
HR-менеджер «Вентс» Тетяна
Леонова.
Компанія «Вентиляційні системи» активно розвивається, постійно впроваджує найсучасніші технології та обладнання, і
тому зацікавлена у пошуку молодих та перспективних працівників. Підприємство охоче
приймає до своїх лав талановиту молодь і готове надати їй
широкі можливості та всебічну
підтримку для професійного та
особистісного розвитку.

КОМУНІКАЦІЇ

Удосконалюючи корпоративний зв’язок

Н

айближчим часом у
компанії «Вентиляційні системи» планується
запуск внутрішнього інтернет-порталу. Наразі сайт знаходиться на стадії тестування,
але ми вже можемо розкрити
деякі його таємниці.
Вентс-портал певною мірою є
корпоративною соціальною мережею зі своїми специфічними
можливостями, призначеною
для покращення комунікацій
між співробітниками компанії.
Новий інтернет-портал дозволить працівникам підприємства вчасно отримувати
корпоративну інформацію і
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значно полегшить зв'язок із
керівництвом та іншими підрозділами компанії. На ресурсі
можна буде ознайомитися з
новими наказами та вакансіями, дізнатися про останні події з життя компанії, отримати
потрібну довідкову інформацію або знайти і роздрукувати
бланки необхідних документів.
На Вентс-порталі також буде
представлено освітню інформацію, яка буде корисною як
для професійного, так і загального розвитку. Щоб користувач
не пропустив нічого важливого, на сайті діятиме система
оповіщень.
Зареєструвавшись на порталі,
співробітники «Вентс» зможуть

висловити свої скарги та пропозиції, брати участь у голосуваннях, спілкуватися та ставити
запитання. На новому сайті будуть розміщені посилання на

всі онлайн-ресурси компанії та
довідник контактів, що дозволить легко й оперативно орієнтуватися в інформаційному
просторі компанії «Вентс» для
вирішення будь-яких робочих
питань.
Увага! Після запуску Вентс-порталу кожен співробітник компанії отримає на свою корпоративну електронну пошту
запрошення для реєстрації на
ресурсі. За відсутності у вас корпоративної електронної адреси
запрошення має надійти на
особисту пошту. З цією метою
вам необхідно повідомити адресу своєї особистої електронної пошти вашому безпосередньому керівникові.
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СПОРТ І МИСТЕЦТВО
ОПЫТ

Футбольні танці у стилі ВЕНТС
Травень – пора футбольна. Саме цього місяця відбулися завершальні матчі Чемпіонату України з футболу, а також стали відомі переможці Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Але цей
перелік був би неповний без ще одного футбольного турніру,
який провела компанія «Вентс». Мова йде про заочний чемпіонат із football-dance – танцювального футболу з м’ячем.
Наші футболісти-танцюристи переконані, що сучасному футболу бракує естетики й спробували поєднати його з танцювальним мистецтвом. І ось що з цього вийшло…

Танго
Брейк-данс

Канкан

Рок-н-рол
Балет
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СПОРТ І МИСТЕЦТВО

Гопак
Транс

Тверк
Капоейра

Ча-ча-ча

Ламбада
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МОЗАЇКА
І Н І Ц І АТ И В А

АКЦІЯ

ВЕНТС – за чисте довкілля!

Д

Шановні колеги!

в а д ця ть д ру ге
квітня стало міжнародним Днем
планети Земля, на честь
якого у всьому світі відбувалися заходи з очищення навколишнього
середовища від сміття.
Представники компанії
«Вентиляційні системи»
теж не обійшли увагою
цю екологічну ініціативу
і стали на захист довкілля у своїх містах.
Наприклад, у Боярці працівники компанії «Вентс»
разом із іншими містянами взяли участь у Великій
еко-толоці, під час якої
займалися прибиранням
території міста та прилеглих до нього зон, у тому
числі лісу і парків. Кошти
на всі засоби для прибирання мешканці Боярки
зібрали самостійно. Загалом у цій акції взяло
участь близько 200 осіб,
серед яких були і дітвора,
і дорослі. У підсумку активісти зібрали понад 500
мішків сміття, яке до того
ж розсортували.
Місто Боярка вже давно
страждає від проблеми засмічення. Нерідко, прогулюючись місцевим лісом,
можна було натрапити
на різні шкідливі відходи.
Що найгірше, більшість із
цих матеріалів повністю
розкладеться лише через десятки і сотні років.
«Важко повірити, що такої
колосальної шкоди природі завдають самі ж люди.
Ми просто зобов’язані
були щось зробити, щоб
врятувати місто від сміття», – зазначила Анастасія
Кубанова, фахівець Департаменту маркетингу та реклами ВЕНТС.
На жаль, засмічення навколишнього середовища
– це глобальна проблема,
яка стосується кожного
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Дитина у родині
У багатьох із вас є дітки, які полюбляють малювати. Ми запрошуємо їх до
участі в благодійній акції, яка приурочена до Дня захисту дітей. Мета акції:
зібрати кошти на потреби діточок із
неповних або малозабезпечених сімей міста Боярки. Кожен малюнок вашого сина або доньки може принести
радість іншим дітям!
Для участі в акції вам потрібно до
29 травня принести до каб. 27 малюнки ваших дітей на тему «Дитина у
родині», на яких вони намалюють, як
про них піклуються в сім’ї.

З 30 по 31 травня всі малюнки будуть
розміщені у холі прохідної №1, де працівники «Вентс» зможуть придбати
будь-яку роботу за будь яку-ціну (бокс
для грошей знаходитиметься поруч із
малюнками).
Також у період із 23 по 31 травня в кафе-їдальнях ВЕНТС та в каб. 12 будуть
розміщені бокси для всіх охочих здати
кошти на потребу діток.
Долучаймося до доброї справи!
жителя планети, і за її наслідки доведеться розплачуватись всім. Прикро, що
забруднення екосистеми
відбувається завдяки людям. Проте подібні екологічні ініціативи подають
приклад, мотивують до

дій і навчають молоде покоління, як саме треба любити свою землю. Чисто
не там, де прибирають,
а там, де не смітять, тому
варто пам’ятати, що шлях
до змін на краще починається з кожного з нас.

«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.
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