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П А Р Т Н Е Р С Т В О

«Вентс» зміцнює відносини з партнерами

НОВИНИ

У період з березня по тра-
вень 2018 року компанія 
«Вентиляційні системи» 

провела низку семінарів для 
своїх партнерів – мереж гіпер-
маркетів «Епіцентр» та «Нова 
лінія». Семінари були присвя-
чені енергоощадній вентиляції 
ВЕНТС. Для гостей також було 
організовано екскурсії по всіх 
виробничих майданчиках вен-
тиляційного підприємства.

Компанія «Вентс» цінує своїх 
партнерів, усіляко підтримує 
та розвиває відносини з ними. 
Вже більше десяти років для 
співробітників партнерських 
компаній тут проводяться оз-
найомчі семінари та екскурсії. 
Зокрема, в цьому році було 
проведено вже шість таких за-
ходів.
Упродовж трьох весняних мі-
сяців на підприємство «Вен-
тиляційні системи» завітало 

понад 150 співробітників ме-
реж гіпермаркетів «Епіцентр» 
та «Нова лінія» з усієї України. 
У всіх гіпермаркетах цих ме-
реж представлена продукція 
ВЕНТС, тому вкрай важливо 
доносити до співробітників 
торговельних центрів необхід-
ну інформацію про устаткуван-
ня, що випускається, розпові-
дати про його призначення, 
переваги та особливості, а та-

кож інформувати про новин-
ки та майбутні проекти. Гості 
побували у всіх цехах підпри-
ємства, де змогли відстежити 
весь виробничий ланцюжок – 
від плавлення пластикових гра-
нул до пакування готової про-
дукції. Особливе враження на 
екскурсантів справили сучасна 
технічна база підприємства та 
європейський рівень вироб- 
ництва.

Після екскурсій для відвідува-
чів проводилися семінари на 
тему «Енергоощадна вентиля-
ція ВЕНТС». У рамках семіна-
рів Денис Капустін, начальник 
відділу продажів «Вентс» у 
торговельних мережах, до-
кладно розповідав про енер-
гоефективні рішення компанії 
та продукцію, яка випускається 
на їхній основі, а також відпо-
відав на запитання слухачів. На 
завершення гості отримували 
пам'ятні сертифікати та корпо-
ративні сувеніри.
Подібні заходи дозволяють на-
лагодити більш тісний зв'язок 
із партнерськими торговими 
організаціями і надати їх спів-
робітникам більше інформації 
про виробництво і обладнання, 
що випускається. У результаті 
це робить продукцію ВЕНТС 
більш доступною для користу-
вачів, збільшує обсяги її реалі-
зації та розвиває ринок венти-
ляції України.
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НОВИНИ

М Е Д І А

Компанія «Вентс» повідо-
мила про випуск третього 
номера журналу VENTS 

Magazine. Видання випущено 
у двох версіях – українською та 
російською мовами, а також 
доступне для читача як в елек-
тронному, так і традиційному 
паперовому вигляді.

Упродовж останніх кількох мі-
сяців компанія «Вентс» виріз-
нялася підвищеною активністю 
на внутрішньому і зовнішніх 
ринках. Участь у найбільших 
світових галузевих виставках, 
входження до складу Ради 
директорів Конфедерації буді-
вельників України, введення 
в дію найсучаснішого вироб-
ничого обладнання та випуск 
нової продукції – усі ці та інші 
події ще раз підтвердили лі-
дерство компанії на ринку 
вентиляційного обладнання і 
знайшли своє відображення на 

сторінках свіжого номера жур-
налу.
Центральною темою номера 
є децентралізована вентиля-
ція ВЕНТС. З кожним днем світ 
стає усе примхливішим, будь-
яка сфера життєдіяльності лю-
дини постійно потребує нових 
гнучких рішень, і вентиляція 
не є винятком. Традиційні вен-

тиляційні системи, як прави-
ло, енерговитратні, займають 
багато простору і при цьому 
часто не вписуються в інтер'єр 
приміщення. Організація та-
ких систем вимагає складних 
будівельно-монтажних робіт 
і чимало часу на їх проведен-
ня. Щоб уникнути цих нез-
ручностей, було розроблено 

системи децентралізованої 
вентиляції. У журналі ви може-
те ознайомитися з найостан-
нішими розробками компанії 
«Вентс» у цій сфері – приплив-
но-витяжними установками 
серій ДВУТ і МІКРА.
Крім матеріалів на тему вен-
тиляції, в журналі традиційно 
публікуються статті, які будуть 
цікаві будь-якому читачеві. У 
номері ви зможете дізнатися, 
яким чином Швейцарії вдало-
ся повністю позбутися сміття, 
які таємниці приховує від нас 
Антарктида, чим займається 
наш співвітчизник Олексій Па-
хунов у компанії Ілона Маска 
SpaceX, які найбільш значущі 
космічні події відбулися 2017 
року, що таке тунелі денного 
світла і яку економію вони мо-
жуть вам забезпечити, а також 
багато іншого.
Ознайомитися з матеріалами 
номера можна у блозі компа-
нії (blog.vents.ua).

Побачив світ новий номер журналу 
VENTS Magazine!

М О Д Е Р Н І З А Ц І Я

З метою забезпечення макси- 
мально оперативного технічного 
обслуговування обладнання та 

покращання зв'язку з клієнтами ком-
панія «Вентиляційні системи» розши-
рила автопарк сервісної служби.

Щороку продажі обладнання ВЕНТС 
неухильно зростають, що відобража-
ється і на обсягах наданих компанією 
послуг з технічного обслуговування 
техніки. Така динаміка вимагає від 
спеціалістів сервісної служби «Вентс» 
більш оперативного реагування на 
запити клієнтів і можливості макси-
мально швидкої доставки габаритних 
запчастин та комплектувальних. Тому 
придбання нового автомобіля стало 
внеском у розвиток сервісної служби 
компанії та ще одним кроком назу-
стріч споживачеві.

Сервісна служба «Вентс» завжди напоготові
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ВИРОБНИЦТВО

Я К І С Т Ь

Дотримуючись програми модер-
нізації виробництва, компанія 
«Вентиляційні системи» ввела 

в експлуатацію нову автоматичну паку-
вальну лінію.

Постійне збільшення попиту на продукцію 
ВЕНТС і відповідне зростання виробництва 
вимагають регулярного оновлення вироб-
ничих потужностей та впровадження най-
сучаснішого обладнання. Черговим кро-
ком на шляху модернізації підприємства 
стало введення в експлуатацію нової авто-
матичної пакувальної лінії в цеху виготов-
лення вентиляторів. Раніше така ж техніка 
була введена в дію в цеху з виготовлення 
пластикових решіток, де показала свою 
високу ефективність.
Нова машина призначена для пакування 
продукції в термоусадкову плівку в ав-
томатичному режимі. Її запуск дозволив 
удвічі скоротити час пакування вентилято-
рів, що помітно прискорило виробничий 
процес і темпи постачання готової продук-
ції замовникам.

«Вентс» автоматизує процес пакування
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Компанія «Вентиляційні 
системи» веде свою ді-
яльність за сучасними 

методиками із застосуванням 
передових технологій і дотри-
манням усіх актуальних стан-
дартів та норм у галузі якості. 
Тому для підтримання висо-
кого рівня виробництва ком-
панія провела черговий аудит 
системи менеджменту якості 
за оновленим стандартом ISO 
9001:2015, за що отримала 
відповідний сертифікат.

Сертифікат ISO 9001:2015 – це 
документ Міжнародної орга- 
нізації зі стандартизації, що 
є підтвердженням успішного 
впровадження та функціо-
нування системи управління 

якістю на підприємствах. 

Уперше стандарт був опублі-
кований 1987 року. З тих пір 
було видано понад мільйон 
сертифікатів якості компаніям 
з близько 100 країн.
У версії ISO 9001:2015 оновили-
ся принципи управління якіс-
тю, які формують основу вимог 
стандарту, безпосередньо змі-
нилися й самі вимоги стандар-
ту, змінилася його структура, а 
також з’явилася нова терміно-
логія і переглянуто стару. На 
особливу увагу заслуговує вве-
дення поняття «ризик-орієн-
товане мислення», яке перед-
бачає обробку ризиків, тобто 
дозволяє підприємству вияв-
ляти чинники, що призводять 
до відхилення від досягнення 
запланованих результатів, а та-
кож застосовувати превентивні 
методи управління для скоро-

чення негативних наслідків і 
максимального залучення ре-
сурсів та можливостей.
Основні переваги нової редак- 
ції стандарту якості:
l змінення структури для кращої 
узгодженості з іншими стандар-
тами та системами управління;
l вдосконалення процесного 
підходу та побудова діяльно-
сті за циклом PDCA – Plan-Do-
Check-Act (Плануй-Роби-Пере-
віряй-Дій);
l впровадження ризик-орієн-
тованого мислення;
l підвищення залученості ви-
щого керівництва до системи 
менеджменту якості;
l збільшення відповідальності 
за систему менеджменту яко-
сті всередині підприємства;
l підвищення ролі моніторин-
гу даних про результативність.

Для компанії «Вентс» впро-
вадження стандарту ISO 9001 
й подальше оновлення його 
норм є запорукою безперерв-
ного постачання якісних про-
дуктів; полегшує реалізацію 
цілей, спрямованих на підви-
щення задоволеності клієнтів; 
покращує аналіз ризиків і реа-
лізацію можливостей, пов’яза-
них з політикою підприємства 
та його завданнями.
Проведення аудиту відповід-
но до стандарту ISO 9001:2015 
вчергове підтверджує надій-
ність компанії «Вентиляційні 
системи» та її орієнтованість 
на потреби цільової аудито-
рії. На підприємстві регулярно 
проводяться навчальні курси, 
спрямовані на підвищення обі-
знаності співробітників у сфері 
менеджменту якості.

У компанії «Вентс» впроваджено 
найсучасніші стандарти якості
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ПАРТНЕРСТВО

Е К С П О Р Т

Латиноамериканські плани «Вентс» 
На сьогодні продукція 

ВЕНТС представлена 
більш ніж у 100 країнах 

світу. Однак компанія не зби-
рається зупинятися на досяг-
нутому і продовжує активно 
розширювати географію збуту. 
І сьогодні на порядку денному 
підприємства стоїть активіза-
ція продажів на ринку кліма-
тичного обладнання ще однієї 
латиноамериканської країни –  
Болівії.

Як сказав би один відомий кі-
ногерой, Болівія – країна кон-
трастів. З одного боку, держава 
багата на природні ресурси і 
займає чільні позиції у світі за 
запасами олова, цинку, срібла, 
вольфраму, свинцю, сурми 
та золота. Тут є значні запаси 
нафти, газу та залізної руди. З 
іншого боку, Болівія – одна з 
найбідніших країн американ-
ського континенту з рівнем 
бідності, що досягає показника 
50%. Проте за останні 10 років 
у економічній сфері держава 
досягла певного прогресу: ВВП 
країни за цей період щороку 
зростав у середньому на 11% і 
2017 року склав $37,12 млрд, 
ВВП на душу населення за під-
сумками минулого року досяг 
показника $3353 (у 2008 році – 
$1749), а рівень безробіття три-
мається на рівні 4%. Такі цифри 
свідчать про пожвавлення еко-
номіки країни і гарні перспек-
тиви для виведення нашої про-
дукції на місцевий ринок.
З метою більш детального 
ознайомлення з продукцією 
ВЕНТС для подальшого про-
сування її на ринку південно- 
американської країни в березні 
поточного року компанію «Вен-
тиляційні системи» відвідали  
болівійські партнери з компа-
нії AMC. Гості ознайомилися з 
виробництвом, асортиментом 
продукції, що випускається, 
поспілкувалися з фахівцями 
«Вентс» і накреслили конкрет-
ний план подальших дій. У ре-
зультаті вже в травні цього року 
в найбільшому болівійському 

місті Санта-Крусі пройшов се-
мінар для дилерів компанії 
AMC та фахівців-консультантів, 
на якому представник «Венти-
ляційних систем» Олександр 
Павленко представив продук-
цію ВЕНТС.
На семінарі гості змогли озна-
йомитися з групою компаній 
Blauberg Group, до якої входить 
підприємство «Вентс», реалізо-
ваними проектами, вентиляцій- 
ними рішеннями для приват-

них будинків і квартир, а також 
для офісних будівель, торгових 
центрів та лікарень. Особливий 
інтерес у присутніх викликала 
децентралізована енергоощад-
на вентиляція ВЕНТС, оскільки 
подібні рішення практично не 
представлені на болівійському 
ринку. Основний акцент було 
зроблено на децентралізова-
них провітрювачах ТвінФреш 
і припливно-витяжних уста-
новках із рекуперацією тепла, 

які, на думку фахівця «Вентс», 
мають хороший потенціал на 
місцевому ринку. Олександр 
Павленко зазначив: «У сегмен-
ті подібного вентиляційного 
обладнання конкурентів тут 
немає. При цьому Санта-Крус є 
найбагатшим містом країни, де 
будуються дорогі кондомініу-
ми та приватні будинки досить 
значних розмірів. До того ж у 
країні є області з досить низьки-
ми температурами в холодний 
сезон, що створює гарні пере-
думови для просування енер-
гоощадного вентиляційного 
обладнання ВЕНТС».
В останні роки компанія AMC в 
основному спеціалізувалася на 
системах кондиціювання пові-
тря. Проте сьогодні болівійські 
партнери вірять у великий по-
тенціал вентиляції, і після більш 
тісних контактів з представни-
ками «Вентс» планують значно 
збільшити обсяги продажів вен-
тиляційного обладнання на міс-
цевому ринку. Ми теж сподіва-
ємося на зміцнення співпраці з 
нашими партнерами і бажаємо 
їм успіхів у бізнесі!



Б Е З П Е К А  П Р А Ц І

Cвітовий вентиляційний 
лідер компанія «Венти- 
ляційні системи» забез- 

печує своїм співробітникам 
комфортні та безпечні умо-
ви роботи. Проте, поки існує 
людський фактор, ніхто не 
застрахований від випадко-
востей, які можуть нести не-
безпеку для здоров'я. У таких 
ситуаціях особливої ваги набу-
вають навички надання пер-
шої медичної допомоги. З ме-
тою поліпшення теоретичних і 
практичних знань у цій сфері 
для співробітників компанії 
було проведено тренінг «Пер-
ша невідкладна допомога».

Навчальний курс розрахова-
ний на людей без базової ме-
дичної освіти й покликаний 

навчити їх основ надання 

першої невідкладної допомо-
ги з використанням підручних 
засобів. Це дозволить співро-
бітникам компанії оперативно 
і грамотно діяти в будь-якій 
нештатній ситуації на виробни-
цтві і в повсякденному житті. 

Під час тренінгу проводилися 
теоретичні і практичні заняття. 
Досвідчений тренер доклад-
но описав алгоритм дій у разі 
виникнення небезпеки для 
здоров'я, розповів про види 
ран і пошкоджень, а також про 

заходи, яких необхідно вжити 
при наданні першої невідклад-
ної допомоги. Співробітники 
«Вентс» дізналися про способи 
зупинення кровотеч, необхід-
ні дії при судомах, навчилися 
прийому Геймліха для запобі-
гання задусі, а також порядку 
дій при переломах, ударах та 
вивихах. На практичних занят-
тях наші колеги за допомогою 
манекена випробували техніку 
штучної вентиляції легень і не-
прямого масажу серця. 
Тренінг «Перша невідкладна 
допомога» підготував учасни-
ків до всіляких ситуацій, що 
пов’язані з можливою загро-
зою здоров'ю людей. Однак 
завжди потрібно пам’ятати, 
що найефективнішим у питан-
ні збереження здоров'я люди-
ни є неухильне дотримання 
техніки безпеки.

Головне – здоров’я!
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П Е Р С О Н А Л

Завтра краще, ніж сьогодні
У той час як учні та студен-

ти відпочивали на літніх 
канікулах, співробітники 

компанії «Вентиляційні сис-
теми» продовжували  брати  
активну участь у різних на-
вчальних програмах з метою 
підвищення своїх професійних 
знань та навичок. Зокрема, не-
щодавно в компанії пройшла 
низка тренінгів з ефективного 
управління.

Час невпинно тече, з кожним 
днем розробляються і впро-
ваджуються новітні методики 
та способи ведення успішного 
бізнесу. Тому постійне вдоско-
налення та підвищення квалі-
фікації персоналу є нагальною 
потребою, що дозволяє ком-
паніям постійно розвиватися 
і відповідати запитам ринку.  
З цією метою для керівної 
ланки підприємства «Венти-
ляційні системи» були прове-
дені чергові тренінги на теми 
«Ефективне наставництво на 

виробництві» та «Ефективне 
управління підлеглими». 
Обидва заходи складалися з 
двох днів навчання і включа-
ли міні-лекції, практичні впра-
ви, індивідуальні та групові 
завдання, розбір реальних біз-
нес-ситуацій та обговорення 
конкретних проблем учасників 
тренінгу в процесі управління 
підлеглими. 

У підсумку керівники різних 
рівнів компанії удосконалили 
свої знання з поставлення за-
вдань та забезпечення їх ви-
конання, техніку делегування 
повноважень та контролю 
виконання доручень, навчи-
лися прийомів раціонально-
го розподілу робочого часу, 
методики формування робо-
чих команд та ефективного 

управління ними, а також оз-
найомилися з дієвими мето-
дами впливу лідера на своїх 
підлеглих.
Професійний розвиток співро-
бітників завжди був і залиша-
ється одним із пріоритетних 
напрямків діяльності компанії 
«Вентиляційні системи», що 
ще раз підтвердили минулі на-
вчальні заходи.

НАВЧАННЯ
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НАШІ ЛІДЕРИ

l Зміна майстра Вохмяніна Андрія Юрійовича, цех перероб-
ки пластмаси №2 (ліворуч).

l Бригада Гаджиєвої Наталії Леонідівни, цех виготовлення 
решіток із пластмаси (праворуч).

Виробничі змагання серед співробітників цехів нашого підприєм-
ства перетнули екватор, і ми вже можемо підбити перші підсум-
ки змагань за півроку. Всі наші команди продемонстрували гар-

ні результати. Але й серед них визначилися явні лідери. Ми вітаємо 
найкращі команди ВЕНТС за перше півріччя і бажаємо усім працівни-
кам нових трудових звершень і перемог!

За підсумками першого півріччя 2018 року ми вже маємо чимало лідерів виробничих змагань ВЕНТС. Але це лише початок, і вся боротьба ще попереду!
6 перемог: бригада №17 (бригадир Науменко О.О.) – цех виготовлення вентиляторів; лінійка №4 (майстер Кримаренко С.П.) – цех виготовлення промис-
лової вентиляції. 5 перемог: бригада Доценко Л.В. – цех пакування №4. 4 перемоги: бригади №4 (бригадир Петрук Л.М.) та №19 (бригадир Панчук А.Ю.) 
– цех виготовлення вентиляторів; бригадира Саченка О.Л. – цех металовиробів (дільниця СПІРО); зміна «А» майстра Любченка О.А. – цех металовиробів 
(дільниця «Штампування»). 3 перемоги: бригада Демчука А.Ю. – цех виготовлення припливно-витяжних установок (дільниця AirVENTS); зміна «D» май-
стра Вислоцького В.В. – цех металовиробів (дільниця «Амада»); зміна «А» (майстри Михайленко З.В, Гриненко О.В.) та зміна «D» (майстри Ємельянова 
Т.П., Нечай Н.М.) – цех переробки пластмас №1.

 Цех
2018 рік

Квітень Травень Червень

Цех виготовлення 
вентиляторів

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

Бригада №3 (бригадир Кирилюк С.А.) 
Бригада №17 (бригадир Науменко О.О.)
Бригада №20 (бригадир Дем’яненко Н.В.)

Бригада №3 (бригадир Кирилюк С.А.) 
Бригада №17 (бригадир Науменко О.О.) 
Бригада №20 (бригадир Панчук А.Ю.)

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

Цех пакування №4 Бригада Доценко Л.В. Бригада Доценко Л.В. Бригада Доценко Л.В.

Цех виготовлення 
припливно-витяжних 
установок

Бригада Демчука А.Ю. 
(дільниця AirVENTS)

Бригада Демчука А.Ю.
(дільниця AirVENTS)

Бригада Демчука А.Ю.
(дільниця AirVENTS)

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 «А» майстра 
Шпака Р.В.;
Дільниця «Штампування», зміна «А» 
майстра Любченка О.А.

Дільниця СМЕ, бригада Хмелівського С.О.
Дільниця «Амада», зміна «D» майстра 
Вислоцького В.В.
Дільниця «Штампування», зміна «А» 
майстра Любченка О.А.

Дільниця СМЕ, бригада Хмелівського С.О.
Дільниця «Амада», зміна «D» майстра 
Вислоцького В.В.
Дільниця «Штампування», зміна «A» 
майстра Любченка О.А.

Цех переробки пластмас 
№1

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

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

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

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

Б Р И Г А Д А

ЛІДЕР
ВЕНТС

Вітаємо найкращих співробітників!

1

1



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

2018

ВЕРЕСЕНЬ 
ЖОВТЕНЬ

Марія
МАКСИМЕНКО

бухгалтер
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Ш К О Л А

СВЯТО

П'ятнадцятого серпня в 
компанії «Вентиляційні 
системи» став дитячим 

днем. Тут відбулося традицій-
не свято першокласників, го-
ловними героями якого стали 
діти наших співробітників, які 
за декілька днів уперше ся-
дуть за шкільні парти.

Вже через кілька днів дітво-
ра відвідає свої перші уроки, 
тому перед початком нового 
етапу в їхньому житті компанія 
«Вентс» вирішила організува-
ти для них приємне та веселе 
свято, яке почалося з вручення 

подарунків. Діти отрима-

ли портфелі та багато інших 
корисних шкільних предметів, 
які обов'язково знадобляться 
їм на уроках. Звісно ж, дітлахи 
залишилися задоволені отри-
маними подарунками. Але 
найяскравіше враження на них 
справило ігрове шоу з аніма-
торами. Вбравшись у костюми 

улюблених дитячих персонажів 
– фіксиків, аніматори влашту-
вали веселі конкурси на еруди-
цію. Дітвора добре впоралася 
з завданнями, викликавши по-
чуття гордості у батьків.
Проведений святковий захід 
розвеселив дітей і надихнув їх 
для успішного старту в першо-

му для них навчальному році. 
Зарядившись позитивними 
емоціями та отримавши корис-
ні подарунки, майбутні школярі 
готові вступити на шлях нових 
знань та відкриттів. А компанія 
«Вентиляційні системи» бажає 
їм цікавого навчання, міцних 
знань та високих оцінок!

«Вентс» підготувала першокласників 
до подорожі у світ знань
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СВЯТО

Ф О Т О К О Н К У Р С

Працівники «Вентс» весело 
відсвяткували День Незалежності

Закінчення літа видалось 
теплим, сонячним і ра- 
дісним для українців. 

Дух свободи охопив усю краї-
ну, бо саме останнього тижня 
літнього сезону український 
народ святкує День Неза-
лежності. Напередодні цього 
свята співробітники компанії 
«Вентиляційні системи» взя-
ли участь у святковому фото-
конкурсі, переможці якого 
цього ж дня отримали цінні 
подарунки.

З нагоди 27-ї річниці Незалеж-
ності України на підприєм-
стві було влаштовано святко-
вий флешмоб, у якому взяли 
участь близько 300 працівни-
ків «Вентс». Кожен бажаючий 
міг сфотографуватися з націо-
нальною атрибутикою на фоні 
яскравого банера, розмістити 
фото в соціальних мережах з 
хештегом #VENTS#Незалеж-
наУкраїна і, якщо пощастить, 
виграти приз – сертифікат на 
придбання вишиванки. Тож не 
дивно, що цього дня соцме-
режі охопив справжній бум 
із веселими й оригінальними 
фотографіями співробітників 
«Вентс».
Дуже приємно, що в нашій 
компанії працює так багато не-
байдужих людей, які цінують 
державну незалежність, ша-
нують українську культуру та 
дотримуються національних 
традицій та звичаїв. Шанобли-
ве ставлення до свята поміча-
лося навіть у їхньому вбранні, 
адже багато хто прийшов у 
вишиванках, які виблискува-
ли яскравими барвами етніч-
них візерунків. Завершенням 
конкурсу став розіграш семи 
сертифікатів на чудові виши-
ванки, який провели заступ-
ник директора з виробництва 
Радер Олексій Олександрович 
і заступник директора з управ-
ління персоналом Шумарова 
Тетяна Дмитрівна. Завдяки 

своїй активній позиції, неор-
динарним фото та певній долі 
везіння переможцями стали 
Тетяна Йолкіна, Євген Кучен-
ко, Олександра Тимошенко, 
Юрій Санду, Тетяна Пиренко, 

Денис Цепенков  і  Олексій 
Крамчанінов.
Колектив компанії «Вентс» ві-
рить в успішне майбутнє Укра-
їни та докладає зусиль, щоб 
наша національна ідентичність 

та самобутність жили в серцях 
наступних поколінь. Ми бажає-
мо, щоб кожен українець відчу-
вав себе вільним у своїй держа-
ві, захищеним та впевненим 
у завтрашньому дні.
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КАДРИ

Піклуючись про свій пер-
сонал, компанія «Вен-
т и л я ц і й н і  с и с тем и » 

реалізує цілу низку програм, 
спрямованих на поліпшення  
умов роботи і створення здо-
рового психологічного клі-
мату в трудових колективах. 
Однією з найпопулярніших та-
ких програм є «Тур вихідного 
дня», яка надає можливість 
працівникам заводу відвідати 
найцікавіші місця України.

Навесні і влітку цього року від-
булося 11 таких ВЕНТС-турів, 
завдяки яким співробітники 
компанії змогли побувати в най-
різноманітніших мальовничих 
куточках України, де сповнили-
ся нових вражень і зарядилися 
позитивними емоціями.

Культурна столиця
Цьогоріч подорож до Львова 
виявилася найпопулярнішим 
напрямком, адже культурну 
столицю України вирішили від-
відати п'ять груп. У березні у 
Львові гостювали співробітни-
ки централізованої бухгалтерії, 
у травні – представники цеху 
з виготовлення промислової 
вентиляції та цеху пакування, 
в червні там побували співро-
бітники складу 1/3, а в липні – 
працівники цеху з виготовлен-
ня вентиляторів.
На мандрівників чекала цікава 
екскурсія старим містом і екс-
курсія під інтригуючою назвою 
«Елітний Львів». Серед голов-
них визначних пам'яток Льво-
ва, які відвідали наші колеги, 
варто відзначити Личаківський 
цвинтар, собор святого Юра, 
каплицю Боїмів, аптеку-музей 
«Під чорним орлом», Костел 
єзуїтів та Італійський дворик.

У дусі православ’я
Наступним за популярністю ви-
явився тур до Почаєва, де зна-
ходиться відома Свято-Успен-
ська Почаївська Лавра. У квітні 
цього року тут побували співро-
бітники цеху з переробки пласт-

мас, які також відвідали монас-
тир Скит Святого духа. Окрім 
цього, тур до Почаєва включав 
поїздку в монастир праведної 
Анни в селі Онишківці та жіно-
чий Богоявленський монастир 
у Кременці.
У травні відбувся другий тур 
до Почаєва для представників 
Департаменту планування і 
контролю виробництва. Цього 
разу наші мандрівники, крім 
Свято-Успенської Почаївської 
Лаври, побували в Тернопо-
лі та Збаражі. Для групи були 
проведені екскурсії по Зба-
разькому замку, Бернардин-
ському монастирю, а також 
Воскресенській та Успенській 
церквах.

На поклик природи

Екскурсійний тур до Закарпаття 
наприкінці травня перетворив-
ся для співробітників Департа-
менту з управління персона-
лом у захопливу пригоду. Група 
зупинилася в мальовничому 
селі Пилипець, оточеному жи-
вописними Карпатами. Тро-
хи відпочивши після приїзду, 
наші колеги піднялися на гору 
Гимба, після чого вирушили на 
екскурсію до найбільшого во-
доспаду Закарпаття – Шипіт.
Наступного ранку група виру-
шила до Центру реабілітації 
бурих ведмедів, розташова- 
ного в Національному природ-
ному парку «Синевир». Ще 

вчора деякі мешканці цього 
центру розважали публіку в 
цирках та зоопарках і піддава-
лися насильству з боку люди-
ни, а сьогодні вони мають усі 
умови для реабілітації та нор-
мального життя в природному 
ареалі. Там екскурсанти також 
насолодилися двогодинною 
прогулянкою парком. Особли-
во надихаючими виявилися 
мальовничі краєвиди найбіль-
шого озера Українських Карпат 
– Синевир.

Чудо України
19 травня відбувся ще один 
тур від «Вентиляційних сис-
тем»: співробітники їдальні 

Співробітники «Вентс»       відкривають Україну
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вирушили до Буцького каньйо-
ну, який заслужено вважається 
одним із природних чудес Укра-
їни. Мальовничий фіорд посе-
ред степу розташований біля 
смт Буки Маньківського району 
Черкаської області, на річці Гір-
ський Тікич.
Краса Буцького каньйону од- 
ночасно вражає і надихає, але 
найбільше враження справ-
ляє його історія. Каньйон утво-
рився в протерозойських гра-
нітах, вік яких оцінюється у  
2 млрд років. І насолодитися 
цим витвором природного мис-
тецтва мали можливість наші 
колеги. Також екскурсантів вра-
зив чарівний вигляд водоспа-
ду-перекату Вир.

Перлина Чорного моря

Ще одній групі співробітників 
бухгалтерії «Вентс» пощастило 
побувати у справжньому курорт-
ному турі. 26 травня безпосеред-
ньо від центральної прохідної 
заводу наші колеги вирушили 
до сонячної та овіяної морським 
повітрям Одеси.
Екскурсійний тур тривав три дні. 
Першого дня відбулася оглядо-
ва екскурсія містом, яка дала 
змогу дослідити основні визнач-
ні пам'ятки Одеси і насолоди-
тися її особливим колоритом. 
Другий день ознаменувався 
прогулянкою до Одеського пор-
ту і екскурсією «Вулички давньо-
го міста». Розрядила спекотний 

день прогулянка на теплоході. 
Але на цьому програма дня не 
закінчилася: група ознайоми-
лася з цікавими експозиціями 
в Музеї шоколаду та Музеї кон-
трабанди. Третій день у Півден-
ній Пальмірі закінчився легкою 
прогулянкою містом.

Замкові міста
Ще одним цікавим туром від 
компанії «Вентс» стала поїздка 
до Кам'янця-Подільського і Хо-
тина для співробітників цеху з 
виготовлення пластикових ре-
шіток. Тур стартував 20 липня. 
Найцікавішою частиною поїздки 
виявилася екскурсія територією 
Кам'янець-Подільської фортеці, 

де група перейнялася енерге-
тикою середньовічної України. 
Цікавою була й піша прогулянка 
самим містом, яке має багату іс-
торію і здатне дивувати на кож-
ному кроці.
Приємним бонусом для екс-
курсантів стала поїздка в Хо-
тин – місто, що пронизане ат-
мосферою середньовіччя. Звіс-
но, найяскравіше враження 
на групу справила Хотинська 
фортеця, яка височіє над дні-
стровським пагорбом. Ця архі-
тектурна пам’ятка разом зі сто-
рожовими вежами, брамами, 
замковими церквами та гар-
нізонними майстернями ніби 
перемістила мандрівників у XIV 
століття.
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СПОРТ І ВІДПОЧИНОК

Р И Б Н И Й  Д Е Н Ь

Ловись, рибко, побільше!
Ось і настав цей риб-

ний день, на який так 
довго чекали рибал-

ки компанії «Вентс». Другого 
червня вони нарешті струсили 
пил зі своїх снастей і вируши-
ли на фестиваль рибної ловлі 
VENTSFISH, який цього року 
проводився на Дніпрі.

Пам'ятаєте анекдот? Очищую-
чи на кухні вже сімдесят третю 
рибину, дружина роздратова-
но каже своєму чоловікові-ри-
балці: «Краще б ти на риболовлі 
пив горілку, як усі нормальні 
люди!» Направду, ситуація не 
така вже й анекдотична, якщо 
мова йде про учасників фес-
тивалю VENTSFISH, адже саме 
наші рибалки знають тисячу 
підходів до риби і вміють дома-
гатися рекордних уловів. Свою 
високу майстерність вони змог-
ли підтвердити й цього разу.
Тихий і теплий суботній ранок 
подарував сорока учасникам 
фестивалю надію на хороше 
клювання та приємний відпо-
чинок. Серед тих, хто змагався, 
можна було побачити як дос-
відчених рибалок, які беруть 
участь у кожному фестивалі, так 
і новачків. Поза тим, лави учас-
ників поповнили перші жінки, 
що додало змаганню інтриги. 
Виявилося, що жінки вміють не 
тільки добре готувати рибу, а й 
ловити її.
Як і заведено, після закінчен-
ня змагання було підбито його 
підсумки і визначено трійку 
переможців. Третє місце за ре-
зультатами зважування улову 
посів регіональний менеджер 
«Вентс» Максим Сіваков. Друге 
місце дісталося інженеру-кон-
структору Олексію Клімчуку. А 
переможцем червневого фес-
тивалю VENTSFISH, який зло-
вив найбільшу кількість риби, 
став провідний інженер-кон-
структор компанії Тарас Ніко-
лайчук. За традицією всім при-
зерам було вручено грамоти та 
пам'ятні призи.
Незважаючи на різний улов 

у всіх учасників, перемо-

жених цього дня не було. Всі 
співробітники «Вентс» добре 
провели час, весело відпочи-
ли на природі і на завершення 
змогли покуштувати юшку та 
кашу, які теж є традиційною 
частиною фестивалю. «Пер-

шою чергою, ми прийшли не 
по рибу, а для того, щоб добре 
відпочити. Значною мірою, 
VENTSFISH – це не змагання, а 
можливість провести час ра-
зом із членами дружньої сім'ї 
ВЕНТС, яких із кожним разом 

дедалі більшає», – поділився 
своїми враженнями від фести-
валю Максим Сіваков.
Червневий VENTSFISH позаду, 
але попереду – нові змагання, 
які пройдуть восени. Приєднуй-
теся!
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Д О Б Р О Ч И Н Н І С Т Ь

Пробіг заради маленьких сердець

Третього червня в Києві 
відбувся 26-й щорічний 
«Пробіг під каштанами». 

Незмінно учасниками пробігу 
виступили співробітники ком-
панії «Вентиляційні системи», 
які цього разу ще й встанови-
ли корпоративний рекорд.

«Пробіг під каштанами» є бла-
годійною акцією, спрямова-
ною на збір коштів для Центру 
дитячої кардіології та кардіохі-
рургії МОЗ України. Зібрані в 
рамках пробігу гроші підуть на 
купівлю сучасного медичного 
обладнання та необхідних ви-
тратних матеріалів. 

Цьогоріч у заході взяла участь 
рекордна кількість бажаючих 
– близько 16 тис. осіб, які вирі-
шили підтримати добру справу 
і зробити свій внесок у поряту-
нок маленьких життів. Причо-
му на біговій трасі можна було 
побачити не лише дорослих, а 
й безліч дітей. Навіть погода 
була прихильною до учасників 
пробігу, забезпечивши їм ком-
фортні умови для старту.
Не залишилася осторонь і ком-
панія «Вентиляційні системи». 
Цього дня для участі в пробігу 
на Михайлівській площі зібра-
лася ціла сотня співробітників 
«Вентс». Така кількість учасни-
ків є новим рекордом компа-

нії. До акції також приєдналися 
сім'ї працівників підприємства. 
«Ми можемо пишатися на-
шими співробітниками, адже 
вони, крім того, що є добрими і 
свідомими людьми, ще й куль-
тивують правильні цінності у 
своїх сім'ях», – прокоментува-
ла подію Анастасія Кубанова, 
фахівець департаменту марке-
тингу та реклами «Вентс».
Традиційно після закінчення 
пробігу було проведено наго-
родження переможців, які по-
казали найкращий час серед 
співробітників «Вентс». Перше 
місце цього року дісталося Ва-
лерію Юзичу, який щорічно 
бере участь у пробігу. «Для пе-

ремоги в такому заході потрібні 
системний підхід та наполегли-
вість, а також комплексна ро-
бота душі й тіла», – підкреслив 
переможець. Друге і третє міс-
ця дісталися Владиславу Шпа-
кову і Артему Науменку. Всім 
призерам були вручені почесні 
грамоти та цінні призи.
«Пробіг під каштанами» – це 
дійсно той випадок, коли важ-
лива не перемога, а участь. Тут 
зовсім необов'язково бути най-
сильнішим або найшвидшим, 
важливо просто мати добре 
серце. І щорічне зростання кіль-
кості учасників ще раз підтвер-
джує, що українці – не лише 
спортивна, а й чуйна нація.
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МОЗАЇКА

День молоді разом із «Вентс»

Наприкінці червня 
у Боярці відбувся  
фестиваль «Мо- 

лодь FEST». Святковий  
день дивував своєю різ-
номанітністю та наси-
ченістю заходів, і навіть 
невеликий дощ не став 
перешкодою для гарного 
настрою та активного до-
звілля жителів міста.

Основні дії розважаль-
ної програми відбулися в 
парку імені Т. Г. Шевченка 
та на стадіоні міста. Фес-
тиваль запам’ятався жи-
телям Боярки вогняним 
шоу, виставками рукоділ- 
ля та творчості, фудкор-
том (зона вуличної їжі), 
конкурсами, велопробі-
гом і виступом музичних 
колективів: «Мотор’рол-
ла», «Шосте чуття», «FAIL 
System».
Компанія «Вентиляційні  
системи», підтримуючи  
соціальну ініціативу мі-
ста, а також здоровий 
спосіб життя і велосипед-
ний спорт, організувала 
у рамках фестивалю екс-
тремальне велозмаган-
ня «Pump Track Battle by 
VENTS». Памп-трек – це 
проходження спеціальної 
велотраси, яка складаєть-
ся з невеликих пагорбів 
(ролів) і контр-ухилів, які 
необхідно подолати яко-
мога швидше, а рух ве- 
лосипеда здійснюється 
не за рахунок обертання 
педалей, а за допомогою 
спеціальної техніки «пам-
пінг», що нагадує катання 
на гойдалках.
У трьох категоріях – під-
літки 12+, жінки та чолові-
ки – спортсмени-райдери 
змагалися у проходженні 
крутих поворотів та ін-
ших перешкод. Сміливці 
продемонстрували публі-
ці бездоганне володіння 
велосипедом, відмінну 

фізичну форму і техніку  

катання. За підсумками за-
їздів визначилися дев'ять 
переможців.
Усі переможці отримали 
призи від компанії «Вен-
тиляційні системи».
Підкреслимо, що серед 
команди ВЕНТС досить ве-
лика кількість прихильни- 
ків їзди на велосипедах, 
багато з яких їдуть на ро-
боту на цьому «здорово-
му» та екологічному тран-
спорті.

Здоровий спосіб життя,  
підтримка спортивних 
змагань (благодійна акція 
«Пробіг під каштанами», 
фестиваль рибної ловлі 
«VENTSFISH», чемпіонат з 
футболу «VENTS Football 
Cup» і багато інших) стали 
вже доброю традицією 
нашої компанії. «Вентиля-
ційні системи» підтриму-
ють молодь, піклуючись 
про своє майбутнє та май-
бутнє країни.

П Р О Ф Е С І Я

Всередині травня в Боярці за ініціа-
тиви міської ради відбувся великий 
щорічний профорієнтаційний захід 

«Місто професій», спрямований на озна-
йомлення дітей та молоді з різними спеці-
альностями. Активну участь у заході взяла 
компанія «Вентиляційні системи».

Подія проходила в парку Перемоги, який 
цього дня перетворився на міні-містечко зі 
своїми юними поліцейськими, рятуваль-
никами, журналістами, лікарями і, звісно, 
фахівцями у вентиляційній сфері. В цілому 
дітям було представлено близько сотні най-
різноманітніших професій, ознайомлення з 
якими проходило в ігровій формі. 
На заході були присутні діти різного віку – 
від 3 до 15 років. Крім отримання ознайом-
чої інформації, діти мали можливість осо-
бисто спробувати свої сили на тій чи іншій 
посаді. Після невеликого майстер-класу від 
дорослих фахівців юні гості бралися за ро-
боту. При цьому не було жодних обмежень 
у кількості обраних професій. По закінченні 
«роботи» всі діти отримували заслужену 
винагороду у вигляді спеціальної валюти – 
гривників, які тут же можна було обміняти 
на різні подарунки та солодощі.
Особливу увагу відвідувачів «Міста профе-
сій» привернула до себе компанія «Венти-
ляційні системи», яка надала змогу юним 
гостям зайнятися складанням сучасних по-
бутових вентиляторів ВЕНТС. Такий процес 
дуже захоплював дітей, адже після його 
закінчення вони могли перевірити роботу 
власноруч складених вентиляторів і оцінити 
результат своїх зусиль.

«Вентс» поділилася 
знаннями з дітьми


