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В І З И Т

Компанія «Вентс» радо зустріла
польських гостей

НОВИНИ

Компанія «Вентиляційні 
системи» завжди від-
крита до спілкування та 

співпраці, тому відвідування 
заводу представниками дер-
жавних органів, громадських 
організацій та ділових кіл уже 
давно стало звичною спра-
вою. 25 серпня поточного року 
відбулася ще одна така зу-
стріч. Цього разу на наше під-
приємство завітала делегація 
Познанського повіту Республі-
ки Польща. 

Екскурсія на завод відбулася 
в рамках п'ятиденного друж-
нього візиту польської деле-
гації до Києва, приуроченого 
до Дня Незалежності України. 
Гості були зацікавлені у нала-
годженні всебічної співпраці 
з українськими партнерами, 
тому знайомство з підприєм-
ствами Києво-Святошинського 
району стало важливою части-
ною програми їхнього перебу-
вання в нашій країні.
Польську сторону очолював 
мер Познані Ян Грабковський, 
українську – заступник голови 
Києво-Святошинської район-
ної державної адміністрації 
Михайло Лезник. Під час сво-
го перебування на заводі гості 
ознайомилися з презентацією 
компанії, яку провів начальник 
відділу підбору та адаптації 
персоналу Володимир Нікітін, 
а також відвідали виробни-
чий комплекс припливно-ви-
тяжних установок. Просторі і 
добре оснащені цехи, сучас-
не виробниче обладнання та 
висококваліфіковані кадри 
справили на гостей найкраще 
враження. По завершенні екс-
курсії керівник польської де-
легації зазначив, що компанія 
«Вентс» випускає продукцію 
найвищої якості і за всіма по-
казниками відповідає рівню 
найкращих європейських під-

приємств.
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НОВИНИ

Г О С Т И Н Н І С Т Ь

Н априкінці  вересня 
цього року в компанії  
«Вентиляційні систе-

ми» відбувся черговий День 
відкритих дверей. Цього дня 
на підприємство завітала ве-
лика кількість гостей, серед 
яких були як носії значного 
трудового стажу, так і молодь, 
яка цікавиться робітничими 
спеціальностями.

Однією з основних тенденцій 
сьогодення є зростаючий по-
тік людей, що виїжджають за 
кордон на заробітки. На жаль, 
через низьку обізнаність та 
певні стереотипи багато наших 
співвітчизників вважають, що 
в Україні практично немож-
ливо знайти високооплачува-
ну роботу на підприємстві з 
європейськими стандартами 
організації праці. День відкри-
тих дверей на «Вентс» розвіяв 
цей міф і продемонстрував, що 
українське виробництво за всі-
ма показниками може успішно 
конкурувати з європейськими 
сусідами. Значущість компа-
нії «Вентс» відзначається й на 
загальнодержавному рівні, 
адже вона постійно розвиває 
виробництво, створює велику 
кількість робочих місць і ро-
бить свій внесок у наповнення 
бюджету України.
День відкритих дверей зробив 
компанію «Вентиляційні сис-
теми» ще ближчою до людей. 
Спеціалісти «Вентс» провели 
екскурсію по виробничих діль-
ницях, презентували гостям 
продукцію компанії та процес 
її виготовлення, а також розпо-
віли про корпоративну культу-
ру. Відвідувачі ознайомилися 
з умовами праці у всіх сферах 
багатопрофільного виробни-
цтва, дізналися про особли-
вості технологічних процесів, 
впроваджених на підприєм-
стві, і переконалися у відповід-
ності компанії європейським 
стандартам організації праці.

«Вентс» уже давно 
зарекомендувала 

себе як світовий лідер 
у виробництві вентиля-

ційної продукції. Поряд із ви-
сокою репутацією комерцій-
ного партнера підприємство 
цінується і його працівниками, 
адже турбота про людей є од-
ним із наших першочергових 
пріоритетів. У цьому ще раз 
змогли переконатися гості Дня 
відкритих дверей, частина з 
яких одразу зацікавилася мож-
ливістю працевлаштування в 
компанії.

«Вентс» запросила боярчан на день 
відкритих дверей
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ВИРОБНИЦТВО

З кожним роком продукція 
ВЕНТС стає все більш за-
требуваною на внутріш-

ньому та зовнішніх ринках. 
Для задоволення зростаючого 
попиту і випуску продукції від-
повідно до новітніх стандартів 
якості компанія «Вентиляційні 
системи» планомірно розши-
рює і модернізує власне ви-
робництво. Черговим кроком 
на цьому шляху став запуск в 
експлуатацію в серпні цього 
року чотирьох нових термо- 
пластавтоматів (ТПА) Haitian.

Вибір обладнання торгової 
марки Haitian не був випад-
ковим. Надійність та ефектив-
ність цих ТПА підтверджені 
успішною практикою застосу-

вання в цеху переробки пласт-
мас «Вентс». Восени минулого 
року компанія придбала одра-
зу вісім таких машин, які за час 
експлуатації продемонструва-
ли високу продуктивність у по-

єднанні з максимальною якіс-
тю виготовлених виробів.
Термопластавтомати Haitian та-
кож вирізняються низьким енер-
госпоживанням, перш за все 
завдяки використанню двигунів 

змінного струму з векторним 
керуванням. Сервогідравлічна 
система дозволяє знизити спо-
живання електроенергії до 80% 
та скоротити витрати на охоло-
дження гідравлічного мастила. 
Оптимізована кінематика ко-
лінно-важільного механізму в 
установках скорочує час циклу 
лиття заготівлі.
Звання світового вентиля-
ційного лідера вимагає від 
компанії «Вентс» постійного 
вдосконалення, регулярного 
оновлення виробничих потуж-
ностей і впровадження пере-
дових технологій. Запуск нових 
термопластавтоматів ще раз 
продемонстрував, що компанія 
не припиняє рухатись у цьому 
напрямку і впевнено дивиться 
в майбутнє.

Нова четвірка термопластавтоматів

Звання світового вентиля-
ційного лідера зобов'я-
зує компанію «Венти-

ляційні системи» невпинно 
дбати про рівень та якість 
свого виробництва. Тому не 
дивно, що виробничі потуж-
ності підприємства щомісяця 
поповнюються найсучасні-
шим верстатним обладнан-
ням. Зокрема, наприкінці 
жовтня поточного року на 
дільниці виготовлення осна-
щення компанії почав діяти 
новий фрезерний вертикаль-
ний верстат Okuma Genos 
M460V-5AX.

У зв'язку з постійно зростаю-
чим попитом на продукцію 
ВЕНТС постає необхідність у 
збільшенні обсягів виробни-
цтва та розширенні технічної 
бази підприємства. Одночасно 
зростає потреба у збільшенні 
кількості інструментального 

оснащення – прес-форм, 

штампів, екструзивних голівок 
та ін. У такому разі значення 
комплексної дільниці виго-
товлення оснащення важко 
переоцінити, бо саме тут ви-
готовляється інструментальне 
оснащення для всіх цехів під-
приємства. Саме тому модер-
нізація цієї дільниці сприяє по-
ліпшенню всього виробничого 
процесу.

Новий фрезерний верстат при-
значений для виготовлення 
малогабаритного інструмен-
тального оснащення. Основ-
на відмінність Okuma Genos 
M460V-5AX від раніше засто-
совуваного обладнання поля-
гає в тому, що новий верстат 
обробляє вироби в п'яти осях. 
Це означає, що фрезерування 
заготівлі відбувається з п'яти 

боків, а не з трьох, як це було 
раніше. Завдяки цьому зникла 
необхідність частої ручної змі-
ни положення виробу для його 
повної обробки і перенала-
штування самого верстата, що 
займало практично половину 
часу на виготовлення оснащен-
ня. Okuma Genos M460V-5AX 
надійно працює як при чорно-
вому силовому, так і при чисто-
вому рядковому високошвид-
кісному фрезеруванні.  За 
рахунок застосування термос-
табільної вібропоглинальної 
станини на роботу верстата не 
впливають зміни температури 
навколишнього середовища та 
можливі вібрації.
Використання нового обробно-
го центру дозволить скоротити 
час виготовлення інструмен-
тального оснащення і, відпо-
відно, збільшити його кількість, 
що позитивно вплине на робо-
ту інших цехів підприємства і 
сприятиме збільшенню обсягів 
виробленої продукції.

Посилення на комплексній дільниці 
виготовлення оснащення
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РОБОТА

З А Р У Б І Ж Ж Я

Чи завжди добре там, де нас нема?

Багато українців не мо-
жуть сьогодні знайти 
в Україні гідну роботу і 

тому змушені шукати щастя за 
кордоном. Особливо популяр-
ною для українських трудових 
мігрантів останнім часом стала 
Польща, в якій працює близь-
ко мільйона наших співвітчиз-
ників. І це не дивно, адже се-
редній заробіток там помітно 
вищий, та й країна сусідня. Але 
чи так все добре, як здається 
на перший погляд?

Так, рівень заробітних плат 
у Польщі дійсно вище, ніж 
в Україні. Тому багато наших 
співвітчизників, яким дове-
лося випробувати свої сили 
в сусідній країні, задоволені 
отриманим досвідом роботи, 
особливо на виробничих під-
приємствах. Вони відзначають 
високий рівень виробництва, 
чітке дотримання стандартів 
якості та техніки безпеки. У 
разі вдалого офіційного пра-
цевлаштування роботодавець 
надає всі умови для роботи і 
перебування в Польщі, в тому 
числі відносно комфортне жит-
ло та харчування.
Однак при нелегальному пра-
цевлаштуванні ризики занадто 
високі. Якщо офіційне оформ-
лення забезпечує співробіт-
нику певні гарантії, то у неле-
гала відсутні будь-які права, а 
отже, і державний правовий 
захист. Поза тим відсутність 
робочої візи є підставою для 
депортації працівника на бать-
ківщину. Ще однією суттєвою 
проблемою для приїжджих 
може стати відсутність медич-
ного страхування. У разі отри-
мання виробничої травми або 
хвороби вирішувати проблему 
працівникові доведеться само-
тужки. Як і в Україні, в Польщі 
нерідко зустрічаються недо-
бросовісні роботодавці, які за-
ради максимального прибутку 
затримують виплати, недопла-
чують і навіть позбавляють 
працівників зарплат. Трапля-
ється, що нелегальним тру-

довим мігрантам доводиться 
жити в незадовільних умовах.
Більш детально дізнатися про 
роботу в Польщі і відчути поль-
ські трудові будні на собі дове-
лося бригадиру цеху з виготов-
лення вентиляторів «Вентс» 
Андрію Панчуку, який півроку 
пропрацював у західного сусі-
да, але в підсумку все ж таки 
вирішив повернутися на рідне 
підприємство.
Андрій поїхав на роботу в Поль-
щу за рекомендаціями знайо-
мих. Зацікавили більш висока 
заробітна плата і відносно не-

велика відстань від дому. Пра-
цював там комплектувальни-
ком на автомобільному заводі, 
при цьому мав гарні умови ро-
боти і ставлення керівництва. 
Польське підприємство надало 
житло і завжди вчасно здій-
снювало виплати. Серед мі-
нусів роботи в Польщі Андрій 
називає більш високу вартість 
життя у цій країні порівняно 
з Україною, що призводить до 
збільшення витрат.
Порівнюючи рідний «Вентс» 
і польське підприємство, Ан-
дрій не бачить великої різниці 
ані в організації виробництва, 
ані в умовах праці, ані в тур-
боті про персонал і розвитку 
корпоративного духу. За його 
словами, в компанії «Вентс» 
теж підтримуються високі єв-
ропейські стандарти виробни-
цтва і комфортні умови праці. У 
плані технологічного оснащен-
ня українське підприємство не 
поступається польському. Але 
одна справа – жити й працю-
вати вдома, поруч із рідними і 
близькими, а зовсім інша – на-
різно, на чужині, хоча й не такій 
вже далекій. Зваживши всі за і 
проти, а також враховуючи не-
відчутну різницю в умовах пра-

ці, Андрій вирішив повернути-
ся в Україну, щоб бути поруч зі 
своєю родиною.
Через безліч стереотипів і 
низьку інформованість багато 
українців залишають країну з 
надією знайти кращу роботу. 
На жаль, в Україні поки що іс-
нує проблема працевлашту-
вання на підприємства з гар-
ними умовами праці та гідною 
зарплатою. Проте існує маса 
прикладів, які доводять, що і в 
нашій країні можна знайти ро-
боту мрії. 
І один з таких прикладів – ком-
панія «Вентиляційні системи». 
Тут постійно впроваджують-
ся найпередовіші технології 
управління, вводиться в дію 
найсучасніше та безпечне 
обладнання, а виробничий 
процес відповідає світовим 
стандартам якості. Але найго-
ловніше – це високий рівень 
уваги і турботи про співробітни-
ків, що є основним пріоритетом 
компанії «Вентс». А можливість 
щодня після роботи повертати-
ся у свій рідний дім, де на тебе 
завжди чекають, напевно, є 
найприємнішим і найважливі-
шим аспектом для працівників 
нашого заводу.

Андрій ПАНЧУК
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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

Анна
ДОРОГАН
старший регіональний менеджер 

відділу складської логістики
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ПАРТНЕРСТВО

П Р Я М А  М О В А

Футбольні танці у стилі ВЕНТС
В І З И Т

«Вентс» поділилася секретами 
з майбутніми машинобудівниками

Остання п’ятниця жовт-
ня привела до ком-
панії «Вентиляційні 

системи» нових гостей. Цього 
разу підприємство відвідали 
студенти Механіко-машино-
будівного інституту НТУУ КПІ  
ім. Сікорського. Майбутні спе-
ціалісти отримали чудову на-
году на власні очі побачити, як 
функціонує найсучасніше про-
мислове виробництво, а також 
отримати практичні знання та 
поради.

Адміністрація Київського по-
літехнічного інституту обрала 
для екскурсії компанію «Вентс» 
невипадково, адже вентиляцій- 
не підприємство використовує 
найпередовіші технології ви-
робництва, веде свою діяль-
ність відповідно до світових 
стандартів якості та завоювало 
прихильність користувачів 
з усього світу. Підприємство з 
такою потужною технічною ба-
зою та широким асортиментом 
вентиляційної продукції є, так 
би мовити, вікном у майбутнє 
для студентів-машинобудівни-
ків, адже саме тут вони мають 
змогу побачити, як створюється 

справжня інноваційна техніка, 
та з яким виробничим облад-
нанням їм доведеться працю-
вати в майбутньому.
Зустрів молодь начальник відді-
лу підбору та адаптації персона-
лу «Вентс» Володимир Нікітін. 
Спеціаліст компанії провів для 
гостей екскурсію виробничими 
дільницями, детально розпо-
вів про процес виготовлення 
вентиляційного устаткування, 
продемонстрував зразки гото-
вої продукції, а також поділився 
інформацією з експортної ді-
яльності компанії, що дало змо-
гу майбутнім професіоналам 
оцінити масштаби виробництва 
та зрозуміти причини великого 
попиту на продукцію ВЕНТС у 
всьому світі.
Приємно усвідомлювати, що 
сьогодні українські студенти 
задовольняються не лише те-
оретичними знаннями, але й 
мають велике бажання на прак-
тиці відстежувати сучасні тен-
денції у виробництві та вивчати 
найпередовіші технології. Ком-
панія «Вентс» завжди відкрита 
для студентської молоді і гото-
ва й надалі робити свій внесок 
у становлення майбутніх фахів-
ців галузі.

“ “Наша мережа співпрацює з підприємством «Вентиляційні системи» з 
2003 року. Однією з основних особливостей і переваг компанії «Вентс» є 
регулярне оновлення модельних рядів продукції та постійне розширен-

ня товарного асортименту. Тому ми завжди намагалися запропонувати нашим 
клієнтам нові передові моделі вентиляційної техніки одними з перших у світі.
Зростанню продажів вентиляційної техніки в нашій мережі сприяє активна 
участь компанії «Вентс» у просуванні своєї продукції. Підприємство виділяє 
своїх співробітників для роботи з клієнтами в торговельних центрах, прово-
дить навчальні семінари, готує якісні демонстраційні стенди, постійно онов-
лює POS-матеріали та багато іншого.
На сьогодні продукція компанії «Вентиляційні системи» добре відома в багатьох 
країнах. Мені часто доводиться відвідувати великі закордонні виставки, і прак-
тично скрізь я зустрічаю стенди ВЕНТС із сучасною вентиляційною технікою. 
Приємно, що продукція вітчизняного виробника користується великою попу-
лярністю за кордоном.

Віталій СКРИПЧЕНКО,
керівник департаменту «Побутова техніка» компанії «Епіцентр»
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НАШІ ЛІДЕРИ

Бригада №23 
(бригадир Хомич 

Дмитро Олегович), 
цех виготовлення 

вентиляторів

За підсумками дев'ятьох місяців поточного року ми вже маємо чимало команд, які вибилися в лідери виробничих змагань «Вентс». Попереду – останні  
місяці, і ми бажаємо всім працівникам компанії натхнення й нових виробничих досягнень.
9 перемог: бригада №17 (бригадир Науменко О.О.), цех виготовлення вентиляторів. 8 перемог: бригада Доценко Л.В., цех пакування №4. 7 перемог: 
зміна «А» майстра Любченка О.А., цех металовиробів (дільниця «Штампування»). 6 перемог: лінійка №4 (майстер Кримаренко С.П.), цех виготовлення 
промислової вентиляції; бригадира Саченка О.Л., цех металовиробів (дільниця СМЕ). 5 перемог: бригада №4 (бригадир Петрук Л.М.) та №20 (бригадир 
Панчук А.Ю.), цех виготовлення вентиляторів; зміна «D» майстра Вислоцького В.В., цех металовиробів (дільниця «Амада»).

 Цех
2018 рік

Липень Серпень Вересень

Цех виготовлення 
вентиляторів

Бригада №4 (бригадир Петрук Л.М.)
Бригада №17 (бригадир Науменко О.О.)
Бригада №20 (бригадир Панчук А.Ю.)

Бригада №3 (бригадир Кирилюк С.А.) 
Бригада №17 (бригадир Науменко О.О.)
Бригада №23 (бригадир Хомич Д.О.)

Бригада №8 (бригадир Кухарська С.А.) 
Бригада №17 (бригадир Науменко О.О.) 
Бригада №22 (бригадир Зубченко Л.В.)

Цех виготовлення 
решіток із пластмаси Бригада Коритко С.Ф. Бригада Міщенко Н.П. Бригада Сімонової С.В.

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

Цех виготовлення 
припливно-витяжних 
установок

Лінійка №6, бригадир Будник С.О. 
(дільниця моноблокових ПВП)

Лінійка №6, бригадир Будник С.О. 
(дільниця моноблокових ПВП)

Лінійка №6, бригадир Будник С.О. 
(дільниця моноблокових ПВП)

Цех виготовлення 
промислової вентиляції Лінійка №2, майстер Алфьорова С.М. Лінійка №3, майстер Астапенко О.А. Лінійка №3, майстер Астапенко О.А.

Цех металовиробів

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

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

Цех переробки пластмас 
№1

Зміна «Б», майстри Білогруд Т.П., 
Приходько І.М.

Зміна «D», майстри Ємельянова Т.П., 
Сосновський М.І.

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

Цех переробки пластмас 
№2 Зміна майстра Вохмяніна А.Ю. Зміна майстра Вохмяніна А.Ю. Бригада Файгенбаума О.В. 

(дільниця рідкого фарбування)

Б Р И Г А Д А

ЛІДЕР
ВЕНТС

Вітаємо найкращих співробітників!
1 1

1

Лінійка №2 (майстер Алфьорова 
Світлана Михайлівна), цех виготовлення 
промислової вентиляції

Бригада Файгенбаума Олександра 
Вікторовича, цех переробки пластмас №2, 

дільниця рідкого фарбування
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СПОРТ І ВІДПОЧИНОК

С В Я Т О

Боярчани вміють святкувати!
Д вадцять другого верес-

ня Боярка відсвятку-
вала свій день народ-

ження. Цього дня піднесений 
настрій передався навіть по-
годі, яка потішила боярчан 
теплим відлунням літа. Ком-
панія «Вентиляційні системи» 
традиційно виступила спон-
сором свята і взяла активну 
участь у його проведенні.

Святкові заходи порадували 
своєю різноманітністю. Тради-
ційно тут пройшов урочистий 
концерт за участю музичних 
та танцювальних колективів, 
показові виступи юних спортс-
менів Боярської ДЮСШ та Fire-
шоу від команди Street Dance 
Club. У свій день народження 
Боярка наповнилася прекрас-
ним звучанням класичних та 
сучасних мелодій. У місті мож-
на було почути і композиції у 
виконанні Київського акаде-
мічного духового оркестру, і 
музичні сети DJ Івана Іонова з 
радіостанції KissFM, і запальні 
пісні від музичних гуртів «На-
дихай» та «Ot Vinta». За тра-
дицією мер міста Олександр 
Зарубін вручив пам'ятні наго-
роди переможцям міського 
щорічного конкурсу «Людина 
року міста Боярки».
Паралельно з концертною про-
грамою було проведено низку 
інших не менш цікавих заходів: 
Третій міжнародний велопро-
біг, Фестиваль професій, Літе-
ратурно-художній простір від 
Боярського Художнього Брат-
ства та місцевого краєзнавчого 
музею, а також святковий яр-
марок та виставку-продаж ро-
біт народних майстрів.
Особливим інтересом у діт-
лахів цього дня користувався 
Фестиваль професій, на якому 
кожна дитина могла не лише 
ознайомитися з роботою бу-
дівельників, пожежників, вій-
ськових, лікарів тощо, а й спро-
бувати свої сили в тій чи іншій 
спеціальності. За традицією ак-
тивну участь у цьому фестива-

лі взяла компанія «Вентс», 

представники якої навчали ді-
тей азів складання побутових 
вентиляторів. Кожна дитина 
тут могла відчути себе справж-
нім конструктором, який ство-
рює з численних комплекту-
вальних сучасні вентилятори. 
Тут же можна було перевірити 
їх у роботі й переконатися у ви-
сокій якості складання.
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СПОРТ І ВІДПОЧИНОК

Р И Б Н И Й  Д Е Н Ь

У наших рибалок завжди клює!
Остання субота верес-

ня відзначилася про-
веденням фестивалю 

VENTSFISH, який так припав 
до душі співробітникам ком-
панії «Вентиляційні системи». 
Незважаючи на сильний вітер 
та дощову погоду, рибалки 
«Вентс» зібрали свої снасті, за-
паслися наживкою і попряму-
вали в бік Вишгорода з надією 
на хороший улов.

Місцем проведення фести-
валю цього разу стала набе-
режна Вишгорода, на якій роз-
містилися 23 учасники зма-
гань. Риболовля – традиційно 
справа чоловіча, однак серед 
уболівальників можна було 
побачити й жінок, які своєю 
присутністю надихали спортс-
менів і таємничими мантрами 
намагалися привабити велику 
рибу.
На додачу до похмурої погоди 
осінній сезон фестивалю від-
значився не найкращим клю-
ванням риби, проте майстер-
ність, індивідуальний підхід 
та секретні прийоми рибалок 
дозволили досягти непоганого 
результату. Всі учасники фести-
валю були заряджені оптиміз-
мом, позитивними емоціями 
і, що найголовніше, надавали 
підтримку одне одному, забув-
ши про конкуренцію. Варто 
зазначити, що найкращий улов 
виявився у новачка фестива-
лю, але вже досить досвідче-
ного рибалки Дмитра Шикери, 
фахівця відділу компенсації та 
пільг. Другим за кількістю ви-
ловленої риби став провідний 
інженер-конструктор Тарас Ні-
колайчук, частий призер фес-
тивалю VENTSFISH. А третє міс-
це дісталося Роману Черняку, 
начальнику відділу організації 
та контролю виробництва.
Усім призерам були вручені 
пам'ятні медалі, грамоти та 
сертифікати на купівлю товарів 
у магазині рибальських сна-
стей, а переможець також став 
володарем почесного кубку за 
перше місце. «Я в захваті від 

організації заходу та його про-
ведення. Радий, що взяв участь 
у фестивалі та перейнявся тією 
теплою атмосферою, яка панує 
на VENTSFISH. Напевно, в тому 
числі завдяки підтримці колек-
тиву мені вдалося виловити 
найбільшу кількість риби», – 
зазначив Дмитро Шикера. 
Завершився фестиваль тра-
диційно – посиденьками біля 
багаття у дружній атмосфері, а 
також апетитною юшкою та ку-
лішем, що стали невід'ємною 
частиною заходу.
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С П О Р Т

«Вісник ВЕНТС» – корпоративне видання 
ПрАТ «Вентиляційні системи». Наклад – 
2000 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). Копірайтер – Василь 
Рішко. Фотограф – Олексій Коломієць. Корек-
тор – Ольга Фесенко.

МОЗАЇКА

«Ветерану» десять років!
С В Я Т О

В осьмого вересня 
наші друзі-гравці  
боярського фут-

больного клубу «Ветеран 
VENTS» отримували при-
вітання з нагоди десяти-
річчя існування команди. 
Поздоровила футболіс-
тів з ювілеєм і компанія 
«Вентиляційні системи», 
яка впродовж усіх цих ро-
ків підтримувала команду 
та вболівала за неї.

За десять років існування 
команда встигла відзначи-
тися багатьма досягнення-
ми, серед яких є здобутки 
міжнародного значення. 
Зокрема, 2014 року клуб 

виборов перемогу в Євро-
пейському кубку співдруж-
ності міст, фінал якого 
відбувся у Словаччині. 
Останній рік теж виявив-
ся плідним для клубу. ФК 
«Ветеран VENTS» став пе-
реможцем Першої ліги 
асоціації футзалу, а також 
переміг у чемпіонаті мі-
ста Боярки за Кубок мера. 
Клуб регулярно посідає 
призові місця в чемпіона-
ті Києво-Святошинського 
району, а торік учасник 
клубу Олександр Чалий ще 
й отримав звання кращо-
го гравця чемпіонату. До 
речі, нещодавно ФК «Вете-
ран VENTS» виборов друге 
місце у цьому змаганні, 

довівши свою високу май-
стерність.
Компанія «Вентиляційні 
системи» бере активну 
участь у культурно-освіт-
ньому та спортивному 
житті Боярки і підтримує 
цікаві ініціативи мешкан-
ців міста. Тож підтримка 
футбольного клубу «Ве-
теран VENTS» стала для 
компанії ще одним кро-
ком назустріч боярчанам. 
Ми вітаємо команду з 
ювілеєм і бажаємо кож-
ному гравцю ніколи не зу-
пинятися на досягненому 
і бути сповненим сил та 
наснаги, щоб здобувати 
нові перемоги як на полі, 
так і в житті.

У компанії «Вентиляційні системи» 
пам’ятають історію нашої держави, 
шанують українські звичаї і тради-

ції та з великою повагою ставляться до 
героїв минулого і сьогодення. Саме тому 
14 жовтня на честь Дня захисника України 
та Дня козацтва на території підприємства 
було організовано святковий атракціон 
«Кузня щастя».

Цього сонячного дня на кожний виробни-
чий майданчик компанії завітали справжні 
козаки, до того ж не з порожніми руками. 
Хлопці привезли з собою ковадла і молоти, 
перетворивши «Вентс» із вентиляційного 
підприємства на козацьку кузню, в якій ко-
жен працівник компанії мав змогу викувати 
свою власну монету-талісман із написом 
«На щастя, на удачу» або «Козацькому роду 
нема переводу». А супроводжували дійство 
запальні українські пісні, що тільки додало 
колориту осінньому святу. Виявляється, що 

й серед співробітни-
ків «Вентс» не пере-
велися козаки, бо так 
вміло справлятися з 
молотом, як це роби-
ли наші колеги, могли 
лише справжні загар-
товані воїни.
Ми сподіваємося, що монети-талісмани 
стануть оберегом для наших колег і прино-
ситимуть їм удачу, але напевно можна ска-
зати, що гарний настрій цього дня викував 
собі кожен працівник «Вентс».

Як заводські козаки 
щастя собі кували
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Ви пишете вірші, але про це знають лише члени вашої сім’ї та до-
машній кіт Арнольд? Полюбляєте малювати, але й досі жодний 
художній музей не влаштував виставку ваших робіт? Колекціону-
єте цікаві речі, але й до сьогодні вони припадають пилом у шафі? 
Саме для вас компанія «Вентиляційні системи» запроваджує

ГАЛЕРЕЮ ТАЛАНТІВ ВЕНТС!
Лише одне ваше бажання – і про ваші таланти 
дізнається весь колектив нашого підприємства,
адже ваші роботи демонструватимуться у двох завод-
ських їдальнях! Цікаво? Тоді збирайтеся з думками та 
звертайтеся до Департаменту з управління персоналом:
Альона Антонова: вн. тел. 2227, E-mail: a.antonova@vents.kiev.ua
Альона Радзевіл: вн. тел. 2270, E-mail: a.radzevil@vents.kiev.ua

Годі мовчати! Час дивувати!


