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В И С ТА В К И

Інтерес до продукції ВЕНТС 
на Близькому Сході зростає

Останніми днями ли-
стопада у Дубаї (ОАЕ) 
традиційно проходила 

найбільша в регіоні виставка 
будівельної індустрії The Big 5. 
Компанія «Вентиляційні сис-
теми», яка добре запам'ята-
лася учасникам і гостям мину-
лорічної виставки, традиційно 
взяла в ній участь та предста-
вила свої новітні розробки.

The Big 5 – це найбільша між-
народна подія для представ-
ників будівельної та суміжних 
галузей, що збирає на одно-
му майданчику виробників і 
споживачів з усього світу. Уже 
багато років виставка слугує 
своєрідними воротами в буді-
вельний ринок Близького Схо-
ду і Північної Африки. Цього 
року експозиції учасників були 
представлені у п'яти секторах: 
інженерні мережі та послуги, 
інтер'єр та оздоблення, карка-
си будівель та спеціальні кон-
струкції, будівельний інстру-
мент та матеріали, будівельні 
технології та інновації. Крім 
того, The Big 5 включала на-
вчальну програму, що склада-
ється з тематичних конферен-
цій і десятків сертифікованих 
тематичних семінарів.
Продукцію компанії «Вентс» 
цьогоріч можна було побачи-
ти на стенді Blauberg Group, 
частиною якої вона є. Тут були 
широко представлені недавні 
новинки ВЕНТС у сегменті по-
бутової вентиляції – енергое-
фективні побутові вентилятори 
ЛДА Голд, Вейв, Фліп, Солід з 
різними варіантами лицьових 
панелей, Квайт Стайл і Квайт 
Стайл А. Численні гості стенду 
також мали можливість озна-
йомитися з вентиляційними 
установками для протидимної 
вентиляції – даховими від-
центровими вентиляторами 
димовидалення ВЕНТС ВКДВ 

та осьовими вентиляторами 
середнього тиску ВЕНТС 

ВПВО. Порадувала компанія і 
своїми найсвіжішими розроб-
ками – зокрема, новими по-
бутовими вентиляторами Ейс і 
Бейс. Ці новинки цікаві насам-
перед своїм широким набором 
декоративних панелей, які від-
різняються формою, кольором, 
матеріалом та рельєфністю.
Завдяки великій кількості змін-
них панелей Ейс і Бейс дозво-

лять легко і швидко освіжити 
інтер'єр приміщення, не зміню-
ючи саму систему вентиляції, 
що дуже зручно при ремонті 
або зміні декору.
Участь у виставці The Big 5 до-
зволила компанії «Вентс» не 
тільки продемонструвати свої 
новинки, а й провести велику 
кількість ділових зустрічей, об-
мінятися інформацією зі сво-

їми партнерами та клієнтами 
у близькосхідному регіоні, а 
також ознайомити користува-
чів з найбільш ефективними 
рішеннями у сфері вентиляції. 
Кількість результативних кон-
тактів на The Big 5, яка збільшу-
ється з року в рік, свідчить про 
одне: популярність продукції 
ВЕНТС на Близькому Сході не-
ухильно зростає.

НОВИНИ



ВІСНИК ВЕНТС / №5 (52)/2018
3

М Е Д І А

Компанія «Вентиляцій- 
ні системи» з радістю 
повідомляє про випуск 

грудневого номера журналу 
VENTS Magazine, який містить 
для читачів приємний ново-
річний сюрприз. Ознайомити-
ся з виданням можна у блозі 
компанії, де представлені вер-
сії українською та російською 
мовами.

З моменту випуску попе-
реднього номера журналу на 
підприємстві «Вентс» відбуло-
ся багато цікавих подій. У їх-
ньому числі – участь компанії в 
одній з найбільших закордон-
них виставок The Big 5 у Дубаї, 
важливі зустрічі з представни-
ками ділових кіл України та за-
рубіжжя, запуск в експлуатацію 
нового цеху та найсучаснішого 
виробничого обладнання, ну і, 
звісно, випуск нової продукції. 
Ці події ще раз підтвердили, 
що компанія активно розвива-
ється і за правом займає про-
відні позиції на світовому рин-
ку вентиляційної техніки. Деякі 
зі згаданих подій знайшли своє 
відображення на сторінках сві-
жого номера журналу.
Ключовою темою номера є 
енергоощадна вентиляція з ви-
користанням теплових насосів. 
Людина завжди хоче отриму-
вати максимальний резуль-
тат за мінімальних витрат. Це 
справедливо і щодо вентиля-
ції. Якісна вентиляція забезпе-
чує людину необхідним свіжим 
повітрям, проте холодної пори 
року призводить до збільшен-
ня витрат на опалення, а вліт-
ку – на кондиціювання повітря. 
Чи можливо уникнути цих ви-
трат або максимально міні-
мізувати їх? Однозначно, так! 
Про це йдеться у статті «Ті, що 
бережуть тепло».
Ще одна центральна тема но-
мера – протидимна вентиля-
ція. На жаль, пожежі у висот-

них будівлях і місцях скупчення 
великої кількості людей стали 
вже стійкою тенденцією. А чи 
відомо вам, що впоратися із 
поширенням вогню і диму в 
різних спорудах сьогодні мож-
на за лічені хвилини? Для цього 
призначені системи протиди-
много захисту, про які йдеться 
у статті «Приборкування диму 
та вогню».
Як завжди, журнал VENTS 
Magazine виходить зі слоганом 
«Усе про вентиляцію і не тіль-
ки». Це означає, що в журналі 
ви можете ознайомитися не 
лише з матеріалами на венти-
ляційну тематику, а й отримати 
багато розважально-пізнаваль-
ної інформації. У статті «Мі-
сто майбутнього» вам буде 
напевно цікаво дізнатися, які 
фантастичні нововведення 
впроваджує сьогодні місто Ду-

бай для своїх мешканців. Усім, 
хто цінує комфорт у себе вдо-
ма, буде цікава стаття «Зеле-
ний клімат-контроль», у якій 
розповідається про кімнатні 
рослини, які здатні створити у 
вашому будинку максималь-
но комфортний мікроклімат. А 
прочитавши матеріал «Сонце 
в бокалі», ви дізнаєтеся про 
те, які бувають вина, як їх пра-
вильно зберігати, подавати і 
вживати. І як же обійтися без 
кохання? Найцікавіші наукові 
факти про це прекрасне почут-
тя представлені у статті «Ко-
хання під мікроскопом».
А тепер про головний сюрп-
риз номера! Оскільки свіжий 
випуск журналу вийшов прак-
тично напередодні новорічних 
свят, він прямує до читачів не 
з порожніми руками, а з по-
дарунком! І називається цей 

подарунок «Доповнена ре-
альність», яка дозволяє корис-
тувачеві вийти далеко за межі 
звичного спілкування з папе-
ровим виданням і побачити 
набагато більше! У цьому вам 
допоможуть ваш смартфон 
або планшет, а також програ-
ма VENTS AR, завантажити яку 
можна за допомогою QR-коду, 
розміщеного на п'ятій сторінці 
журналу.
З електронною версією жур-
налу можна ознайомитися 
у блозі компанії за адресою 
www.blog.vents.ua

Побачив світ унікальний номер 
журналу VENTS Magazine!

НОВИНИ

Дивіться, як 
активізувати
доповнену 
реальність
у журналі
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Якби в нашій країні пу-
блікували рейтинги під-
приємств, які проводять 

найактивнішу модернізацію, 
компанія «Вентиляційні сис-
теми» беззаперечно була б 
серед лідерів. Оновлення ви-
робництва на заводі набрало 
таких обертів, що цим темпам 
можуть позаздрити навіть 
найбільші світові промислові 
гіганти. Незабаром на підпри-
ємстві відкриються два нові 
цехи, а найближчим часом 
очікується запуск в експлуата-
цію трьох нових термоплас-
тавтоматів.

Активне оновлення парку ви-
робничого устаткування в цеху 
переробки пластмаси продик-
товане необхідністю нарощу-
вання обсягів виробництва, 

адже попит на продукцію 
ВЕНТС неухильно зростає. Три 
нові сучасні термопластавто-
мати вже встановлені в цеху 
і готуються до запуску. Як за-
значають фахівці компанії 

«Вентс», нові машини демон-
струють високу продуктивність 
у поєднанні з максимальною 
якістю виробів, що виготовля-
ються. Важливою перевагою 
ТПА є низьке енергоспоживан-

ня, яке досягається завдяки ви-
користанню двигунів змінного 
струму з векторним керуван-
ням. Сервогідравлічне рішен-
ня дозволяє знизити спожи-
вання електроенергії до 80% 
і скоротити витрати на охоло-
дженні гідравлічного мастила.
Сьогодні компанія «Вентиляці-
йні системи» являє собою ви-
робництво європейського рів-
ня з дотриманням найвищих 
міжнародних стандартів яко-
сті, що стало можливим у тому 
числі завдяки використанню 
сучасного високотехнологіч-
ного обладнання і технологій. 
Тому безперервна модерніза-
ція і розширення виробництва 
є не просто вимогою часу, але 
й необхідною умовою для по-
дальшого розвитку компанії і 
утримання нею провідних по-
зицій на ринку.

ВЕНТС нарощує виробництво

Зовсім недавно ми повідо-
мили про введення в екс-
плуатацію нового фре-

зерного верстата Okuma Genos 
M460V-5AX, який встановле-
но на дільниці виготовлення 
оснащення компанії «Вентс». 
І ось нове поповнення! На 
цій же дільниці почав діяти 
ще один високопродуктив-
ний «монстр» – новий токар-
ний обробний центр Okuma 
LB3000.

Виготовлення інструменталь-
ного оснащення є важливою 
частиною всього виробничого 
процесу, оскільки дозволяє за-
безпечити підприємство влас-
ними прес-формами, штам-
пами та іншими виробами, 
які застосовуються для виго-
товлення продукції компанії. 
Від якості оснащення безпосе-

редньо залежить якість та 

кількість продукції, що випус-
кається, тому введення в екс-
плуатацію нового обладнання 
стало вагомим внеском у роз-
виток та вдосконалення всього 
підприємства.

Okuma LB3000 – це сучасний 
обробний центр, що призначе-
ний для високопродуктивного 
токарного оброблення дета-
лей. Він вирізняється підвище- 
ною жорсткістю конструкції та  

обладнаний потужним мото-
ром-шпинделем, за рахунок 
чого з високою точністю обро-
бляє сталеві деталі в загарто-
ваному стані та виконує силове 
різання з чистовим оброблен-
ням. Револьверна голівка об-
ладнана обертовим та стаці-
онарним інструментом, що 
значно розширює можливості 
верстата: він здатний виконува-
ти не лише токарні, а й сверд-
лильно-фрезерні та різьбона-
різні операції.
Компанія «Вентс» щодня сво-
їми діями підтверджує зван-
ня світового вентиляційного 
лідера. Запуск в експлуатацію 
двох нових обробних центрів 
став черговим кроком на шля-
ху модернізації підприємства 
і ще раз продемонстрував на-
ціленість компанії на постійне 
вдосконалення всього вироб-
ничого процесу та подальше 
нарощування виробництва.

Японський «десант» на дільниці 
виготовлення оснащення
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«Вентс» йде назустріч майбутнім кадрам

Листопад виявився до-
сить  насиченим на 
події для спеціалістів 

відділу підбору та адаптації 
персоналу «Вентс». Зокрема, 
наші колеги за останній місяць 
осені встигли взяти активну 
участь у ярмарку вакансій 
«beAhead. Осінь 2018» у Київ-
ському політехнічному інсти-
туті, організувати власний мі-
ні-ярмарок у центрі зайнятості 
міста Тараща та провести низ-
ку екскурсій для зацікавлених 
у працевлаштуванні в компа-
нії «Вентиляційні системи».

Традиційно на ярмарку вакан-
сій «beAhead» були присут-
ні представники українських 
та іноземних компаній. Тут 
можна було побачити стенди 
підприємств, які працюють у 
машино- та приладобудуван-
ні, харчовій промисловості, 
сфері інформаційних техноло-
гій, фармацевтичній індустрії, 
хімічній промисловості тощо. 
Про діяльність компанії «Вен-
тиляційні системи» розпові-
дали наші заводські красуні 
Олеся Бойко та Тетяна Леоно-
ва. Стенд компанії викликав 
неабиякий інтерес у студентів 
та молодих спеціалістів і, як 
результат, наші працівники от-
римали велику кількість заявок 
на проходження практики в 
компанії. Такий ажіотаж зов-
сім не дивина, адже «Вентс» 
– компанія світового рівня, яка 
приваблює молодь перспекти-
вою отримати сучасні знання 
та практичний досвід.
Відвідини таращанського цен-
тру зайнятості теж дали свої 
результати. Цього разу до Тетя-
ни Леонової долучився інший 
спеціаліст відділу підбору та 
адаптації персоналу Валенти-
на Курмічова. Незважаючи на 
менші масштаби цього заходу, 
представники нашої компанії 
одразу отримали декілька заяв 
на працевлаштування.
І наостанок для практикантів 
та новачків компанії Тетяна 
Леонова провела екскурсії ви-

робничими дільницями під-
приємства, щоб вони не лише 
почули, а й на власні очі поба-
чили масштаби виробництва, а 
також оцінили потенціал вен-
тиляційного гіганта. 
Компанія «Вентиляційні систе-
ми» не зупиняється у своєму 

розвитку і щорічно демонструє 
стабільні темпи зростання. 
Така позитивна динаміка ви-
кликана не лише активним 
впровадженням на заводі 
найсучаснішого обладнання та 
технологій, а й високим про-
фесійним рівнем усього колек-

тиву підприємства. Компанія 
завжди відкрита як для сту-
дентської молоді, так і для дос-
відчених фахівців, і готова на-
дати їм широкі можливості та 
всебічну підтримку для їхнього 
професійного та особистісного 
зростання.

РОБОТА
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Альона

ВІСИЧ
в. о. начальника цеху 

переробки пластмас №2
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П Р Я М А  М О В А

Футбольні танці у стилі ВЕНТС
Е К С П О З И Ц І Я

Енергоефективність через освіту
Під таким гаслом працює 

нещодавно створений 
науково-освітній Центр 

енергоефективності при Київ-
ському національному універ-
ситеті технологій та дизайну. 
Тут широко представлено су-
часні енергоефективні матері-
али, технології та обладнання 
від світових виробників. Поміт-
не місце в експозиції Центру 
займає вентиляційне облад-
нання компанії «Вентс».

Центр енергоефективності був 
відкритий на початку літа по-
точного року з метою демон-
страції готових рішень у сфері 
енергозаощадження відповід-
но до вимог Закону України 
«Про енергетичну ефективність 
будівель». Сьогодні тут прово-
дяться навчальні курси і стажу-
вання для студентів та фахівців, 
науково-технічні заходи, про-
ходять різні акції та ініціативи, 
а також надаються консультації 
з питань енергозаощадження. 
У Центрі на постійній основі 
проводиться виставка сучасних 
енергоефективних рішень для 
багатоповерхових будинків, 
приватних домогосподарств, 
промислових об'єктів і т. ін.
Важливе місце в експозиції 
Центру займає саме вентиляці-

йне обладнання. Сучасні будів-
лі та споруди вже важко уявити 
без використання енергоефек-
тивної вентиляції, яка вважаєть-
ся сьогодні одним із найбільш 
перспективних напрямків у 

сфері енергозаощадження. Зо-
крема, вентиляційні рішення з 
використанням регенераторів 
теплової енергії та економіч-
них ЕС-двигунів від компанії 
«Вентс» дозволяють не лише 

створювати комфортний мікро-
клімат, а й значно зменшувати 
енерговитрати та економити на 
опаленні холодної пори року. 
Тому не дивно, що на виставці 
представлено продукцію лі-
дера у виробництві енерго- 
ефективної вентиляції компанії 
«Вентиляційні системи», а саме 
макет системи вентиляції на 
базі припливно-витяжної уста-
новки з рекуперацією тепла 
ВЕНТС ВУТ 300 В міні та системи 
вентиляційних каналів Пласти-
вент. За словами співробітників 
Центру енергоефективності, ця 
установка викликає особливий 
інтерес у відвідувачів, оскільки 
вона не тільки забезпечує при-
міщення свіжим і очищеним 
повітрям, а й дозволяє зберіга-
ти в ньому тепло, що на сьогод-
ні дуже актуально.
Відкриття Центру стало ще 
одним кроком на шляху впро-
вадження енергоефективних 
рішень у будівельному секторі 
країни. Оскільки одним з ос-
новних пріоритетів компанії 
«Вентс» є виробництво енер-
гоощадного вентиляційного 
обладнання, компанія завжди 
готова надавати підтримку по-
дібних ініціатив і робити свій 
внесок у розвиток сфери ефек-
тивного використання енерге-
тичних ресурсів.

“ “Я вважаю, що якість продукції ВЕНТС та сервісна підтримка абсолютно 
відповідають усім вимогам і забаганкам нашого покупця. Широта асорти-
менту продукції дозволяє вирішувати будь-які завдання клієнта і покри-

ває всі напрямки – від побутових вентиляторів до промислових вентиляційних 
установок. При цьому хочу акцентувати увагу на тому, що на сьогодні компанія 
«Вентиляційні системи» повністю перекриває ринок побутової вентиляції за ці-
новою пропозицією з відповідною якістю.
За нинішньої економічної ситуації в країні покупець першочергово звертає увагу 
на ціну, водночас здійснювати покупки сумнівної якості він не готовий. У цьому 
сенсі продукція ВЕНТС його повною мірою задовольняє. 
Хотілося б зазначити, що завдяки активній роботі маркетингового відділу 
«Вентс» впізнаваність продукції цього бренду сьогодні на найвищому рівні. Цьому 
також сприяють наші спільні заходи для покупців, що проводяться в торговель-
них залах супермаркетів ОЛДІ.

Віктор АВГУЛЕВИЧ,
керівник напряму сантехніки мережі супермаркетів ОЛДІ 

ПАРТНЕРСТВО
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Бригада Шишкіної 
Марії Юріївни, 

цех виготовлення 
решіток із пластмаси

За підсумками 11 місяців 2018 року вже визначилися явні лідери наших виробничих змагань. Залишилося лише підбити підсумки за останній місяць року 
й визначити переможців. Ми бажаємо всім виробничим колективам і працівникам компанії натхнення й нових виробничих досягнень!
10 перемог: бригада №17 (бригадир Науменко О.О.), цех виготовлення вентиляторів; бригада Доценко Л.В., цех пакування №4. 9 перемог: зміна «А» 
майстра Любченка О.А., цех металовиробів (дільниця «Штампування»). 8 перемог: бригада Саченка О.Л., цех металовиробів (дільниця СМЕ). 6 перемог: 
лінійка №4 (майстер Кримаренко С.П.), цех виготовлення промислової вентиляції; бригади №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

Жовтень Листопад

Цех виготовлення 
вентиляторів

Бригада №4 (бригадир Петрук Леся Миколаївна)
Бригада №17 (бригадир Науменко Олександр 
Олександрович)
Бригада №23 (бригадир Хомич Дмитро Олегович)

Бригада №1 (бригадир Ковальчук Світлана Василівна)
Бригада №16 (бригадир Пазиняк Антоніна Андріївна)
Бригада №20 (бригадир Панчук Андрій Юрійович)

Цех виготовлення 
решіток із пластмаси Бригада Шишкіної Марії Юріївни Бригада Топал Валентини Василівни

Цех пакування №4 Бригада Доценко Людмили Василівни Бригада Доценко Людмили Василівни

Цех виготовлення 
припливно-витяжних 
установок

Лінійка №6, бригадир Будник Сергій Олексійович 
(дільниця моноблокових ПВП)

Лінійка №2, бригадир Шаламов Максим Ігорович 
(дільниця моноблокових ПВП)

Цех виготовлення 
промислової вентиляції Лінійка №2, майстер Алфьорова Світлана Михайлівна Лінійка №2, майстер Алфьорова Світлана Михайлівна

Цех металовиробів

Дільниця СМЕ, бригада Саченка Олександра Леонідовича
Дільниця «Амада», зміна «D» бригадира Вислоцького 
В’ячеслава Віталійовича
Дільниця «Штампування», зміна «А» майстра Любченка 
Олега Андрійовича

Дільниця СМЕ, бригада Саченка Олександра Леонідовича
Дільниця «Амада», зміна «A» бригадира Шпака Ростислава 
Васильовича
Дільниця «Штампування», зміна «А» майстра Любченка 
Олега Андрійовича

Цех переробки 
пластмас №1

Зміна «D», майстри Ємельянова Тетяна Петрівна, 
Сосновський Максим Ігорович Зміна «C», майстер Приходько Інна Миколаївна

Цех переробки 
пластмас №2

Бригада Файгенбаума Олександра Вікторовича (дільниця 
рідкого фарбування)

Бригада Файгенбаума Олександра Вікторовича (дільниця 
рідкого фарбування)

Б Р И Г А Д А

ЛІДЕР
ВЕНТС

Вітаємо найкращих співробітників!

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

Бригада Доценко Людмили Василівни, 
цех пакування №4

НАШІ ЛІДЕРИ
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Кожен із нас у своєму житті приміряє на 
себе чимало ролей. Від першого актор-
ського досвіду в дитячому садочку до 

щоденних амплуа на роботі та вдома – проби 
тривалістю у все життя. Однак сьогодні ми про-
понуємо вам дещо особливе. Понад рік у стінах 
компанії «Вентс» діє проект під назвою «Мис-
тецькі п’ятниці», започаткований керівником 
департаменту маркетингу та реклами Тетяною 
Пелимською та 3D-дизайнером Дар'єю Ков-
танюк. Цей творчий експеримент дає нагоду 
співробітникам заводу спробувати себе у новій 
ролі та перевтілитися у героїв полотен відомих 
художників. Жодних спецефектів, лише під-
ручні матеріали та живі емоції! Взяти участь у 
цьому проекті може кожен, для чого потрібно 
лише повідомити про своє бажання авторам 
проекту. Пам'ятайте: кожному полотну потрі-
бен головний герой! Ми чекаємо на вас! 
А зараз пропонуємо вам ознайомитися з пер-
шою експозицією художніх робіт у рамках про-
екту «Мистецькі п’ятниці».

КАРТИННА
ГАЛЕРЕЯ
ВЕНТС

«Автопортрет» (Вінсент ван Гог).
У головній ролі – Василь Рішко, 

копірайтер

«Нерівний шлюб» (Василь Пукирєв).
У головних ролях: Іван Силенко, Дмитро Артемчук, 

Георгій Маслов, Алевтина Банькіна

«Бар "Фолі-Бержер"» (Едуард Мане). 
У головній ролі – Дар'я Ковтанюк, 

3D-дизайнер

Facebook Instagram YouTube

Скоро бу
де!

ТВОРЧІСТЬ
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«Альонушка» (Віктор Васнєцов). 
У головній ролі – Алевтина Банькіна, 

дизайнер-верстальник

«Дівчинка з персиками» (Валентин Сєров). 
У головній ролі – Олена Мар'яненко, 

бренд-менеджер

«Жінка за туалетом» (Анрі де Тулуз-Лотрек).
У головній ролі – Дар'я Ковтанюк,

3D-дизайнер

«Пані з горностаєм» (Леонардо да Вінчі).
У головній ролі – Вікторія Трофімова,

перекладач

«Портрет Ірен Каен д'Анвер» (П'єр Огюст Ренуар). 
У головній ролі – Ірина Іонічева, 

бренд-менеджер (працювала у «Вентс» у 2016–2018 рр.)

«Портрет кардинала» (Ель Греко). 
У головній ролі – Іван Силенко, 

дизайнер-верстальник

ТВОРЧІСТЬ
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С В Я Т О

«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.

«Вентс» допоміг святому Миколаю 
подарувати дітям радість 

С П О Р Т

З 19 по 23 грудня в 
РАЦСі Боярки була 
розміщена місце-

ва резиденція святого 
Миколая, де юні бояр-
чани змогли занурити-
ся в атмосферу свята. 
Компанія «Вентиляційні 
системи» приєдналася 
до організації цього тор-
жества, а наші співробіт-
ниці власноруч приготу-
вали для дітвори смачні 
подарунки.

У резиденції святого Ми-
колая кожна дитина могла 
перенестися у справжню 
казку, особисто зустрітися 
з чудотворцем і отримати 
з його рук довгоочікува-
ні подарунки. Зокрема, 
представниці компанії 
«Вентс» Світлана Ново-
градська, Анастасія Куба-
нова, Дар'я Ковтанюк, Ка-
терина Масюк і Людмила 
Мельник приготували для 
дітей оригінальні та дуже 
смачні святкові пряники. 
Наші колеги так захопи-
лися цим творчим проце-
сом, що з легкістю переви-
конали норму.

Якщо б наша компанія 
мала свою власну книгу 
рекордів Гіннеса, це до-
сягнення безсумнівно б 
посіло почесне місце в ній. 
«Дуже приємно стати по-
мічником святого Миколая 

і співавтором таких гарних 
та смачних подарунків, але 
ще приємніше усвідомлю-
вати, що вони принесуть 
радість діткам», – поділи-
лася своїми враженнями 
Анастасія Кубанова.
Святий Миколай прихо-
дить із подарунками до 
кожного, хто на нього че-
кає, і відчиняє двері у світ 
чарівної казки, яку всім 
нам дарують новорічні 
свята. Компанія «Венти-
ляційні системи» вдячна 
Миколаю Чудотворцю та 
його помічникам за по-
даровану дітям радість і 
завжди готова докладати 
зусиль для реалізації до-
брих справ.

Ось і завершився футбольний мара-
фон у Києво-Святошинському райо-
ні. І, як слід було очікувати, він ви-

явився досить результативним для наших 
друзів – боярського футбольного клубу 
«Ветеран VENTS», який відзначився як ко-
лективними, так й індивідуальними досяг-
неннями.

Церемонія закриття футбольного сезону 
2018 року була проведена 17 листопада 
в районному будинку культури в селі Но-
восілки. Захід відвідали керівники район-
ної державної адміністрації, спортивні 
функціонери та учасники місцевих фут-
больних команд. Саме тут і відбулося вру-
чення нагород кращим клубам і гравцям 
Києво-Святошинського району. Приємно 
зазначити, що футбольний клуб «Ветеран 
VENTS», який підтримує компанія «Вен-
тиляційні системи», отримав нагороду за 
друге місце в чемпіонаті району серед ве-
теранів (35+).
Пізніше цього ж дня в Боярці команда 
отримала ще одну престижну нагороду – 
Кубок мера, яку їй вручив міський голова 
Олександр Зарубін. Компанія «Вентиляці-
йні системи» вітає футбольний клуб «Вете-
ран VENTS» з успішним завершенням сезо-
ну і зичить команді ще гучніших перемог у 
новому році.

Вдалий фініш 
футбольного 

сезону
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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 
і звертайтеся до Департаменту з управління персоналом
за тел. 2270 або пишіть на E-mail: a.radzevil@vents.kiev.ua 
(контактна особа – Альона Радзевіл).

Годі мовчати! Час дивувати!

МОЗАЇКА


