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У 1969 році життя боярчан карди-
нально змінилося, адже саме цього 
року почало працювати потужне 

містоутворювальне підприємство 
«Іскра». На довгі роки завод здобув славу 
годувальника для багатьох мешканців 
міста та його околиць. Окрім випуску 
обчислювальної техніки та виконання 
спеціальних замовлень Міністерства 
оборони СРСР, працівники підприємства 
активно будували житлові будинки, 
дитячі навчальні установи, об'єкти 
соціальної сфери та комунального 
господарства, що згодом сформувало 
інфраструктуру сучасного міста. За 
час свого існування «Іскра» зробила 
значний внесок у розвиток української 
промисловості, а її працівників сміливо 

можна назвати творцями історії Боярки. 
Тому святкування 50-річчя заводу стало 
таким масовим і нагадало його учасникам 
про один із найважливіших періодів 
становлення Боярки.
Урочиста подія відбулася в міському 
парку Перемоги. Тут на ветеранів 
очікували святковий концерт і смачні 
частування. Приємні спогади у гостей 
заходу викликала фотоекспозиція, 
присвячена історії заводу та Боярки. 
Цього ж дня для колишніх працівників 
«Іскри» було проведено екскурсію по 
цехах компанії «Вентс», що дозволило їм 
відвідати знайомі місця і подумки повер-
нутися у часи своєї молодості. «Той завод 
був абсолютно іншим, він будувався 
з іншою метою і для інших завдань. А 

День, коли Боярка      «заіскрилася»10 серпня цього року 
Боярка відзначала 50-річчя 
з дня утворення місцевого 
машинобудівного заводу 
«Іскра». Відсвяткувати ювілей 
зібралося більше тисячі 
колишніх працівників заводу 
та інших мешканців міста. 
Захід відбувся за підтримки 
органів міської влади Боярки 
та компанії «Вентиляційні 
системи», у якій і досі працює 
чимало колишніх іскрівців. 
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День, коли Боярка      «заіскрилася»
зараз тут усе зовсім змінилося, адже часу 
пройшло дуже багато. Але сьогоднішній 
завод має дуже сучасний і привабливий 
вигляд», – поділився враженнями від 
екскурсії один із ветеранів «Іскри». Свято 
стало для іскрівців чудовою нагодою 
зустрітися зі старими друзями, згадати 
минуле й поговорити про те, як склалося 
життя колишніх працівників після роботи 
на заводі.
Компанія «Вентиляційні системи» 
продовжує виробничу естафету і гідно 
тримає марку вітчизняного виробника в 
Україні та світі. Вентиляційне підприєм-
ство, як і його попередник, є головним 
роботодавцем регіону і відіграє вагому 
роль у соціальному, культурному та 
спортивному житті міста. Допомагають 

підтримувати славетну спадщину «Іскри» 
і її ветерани, які сьогодні працюють 
у компанії «Вентс». Понад 200 таких 
фахівців наразі продовжують писати 
спільну історію успіху вентиляційного 
гіганта. Одним із них є Тамара Іванівна 
Сбитна, яка, працюючи інженером 
відділу кадрів заводу «Іскра», була в 
числі перших, хто запрошував і приймав 
на роботу радіомонтажників, енергетиків, 
механіків, водіїв та інших фахівців. 
Сьогодні Тамара Іванівна продовжує цю 
важливу справу вже у компанії «Вентиля-
ційні системи» (читайте на стор. 8–9). Тож 
багато що змінилося за останні 50 років, 
але найкращі виробничі традиції Боярки 
залишилися незмінними і продовжують 
своє життя в наш час.
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Великі плани великої компанії
Зростання популярності 
продукції ВЕНТС в усьому 
світі вимагає від компанії 
«Вентиляційні системи» 
постійного розвитку та 
оптимізації виробництва. 
У відповідь на запити 
ринку підприємство 
активно розширює вироб-
ничі площі та впроваджує 
сучасне обладнання  
і технології. Черговим 
кроком у цьому напрямку 
стало розширення цеху 
моноблокових приплив-
но-витяжних установок.  
У новому приміщенні 
цеху змонтовано ще один  
високопродуктивний 
конвеєр для виготовлен- 
ня вентиляційних уста-
новок малих та середніх 
розмірів.

Придбання конвеєра, а 
саме двох виробничих 
ліній, стало черговим 

етапом модернізації цеху 
моноблокових приплив-
но-витяжних установок. Лінії 
розроблялися спеціально 
під вимоги компанії «Вен-
тиляційні системи». Разом з 
виробничим обладнанням 
був придбаний і повний 
набір комплектувальних: 
підставки під інструмент, 
стійки під витратні матеріали, 
стапелі і т.ін.

Нова лінія надасть праців-
никам цеху більш комфортні 
умови праці. Кожне робоче 
місце укомплектовано під 
виконання конкретних 
завдань на даній ділянці 
конвеєра. Унаслідок фахівці, 
що працюють на лінії, позбу-
дуться зайвих пересувань та 
непотрібної роботи, оскільки 
все необхідне буде під 
рукою. Підвищиться і трудова 
дисципліна персоналу, 
оскільки робота на конвеєрі 
вимагає постійної та тісної 

взаємодії з усіма співробітни-
ками лінії і цеху. На кожній з 
ліній буде працювати команда 
з восьми осіб, що забезпечить 
як мінімум 16 робочих місць. 
За кожною командою буде 
закріплений свій лідер.
Запуск нових виробничих 
ліній дозволить оптимізувати 
процес складання приплив-
но-витяжних установок на 
підприємстві, підвищити 
продуктивність праці та 
покращити якість продукції, 
що випускається.

МОДЕРНІЗАЦІЯ
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EBM-Papst займається 
виробництвом і реалі-
зацією вентиляторів та 

двигунів для вентиляційного 
обладнання у всьому світі. 
Разом із компанією «Венти-
ляційні системи» EBM-Papst 
посідає лідерські позиції на 
світовому ринку вентиляції, а 
співпраця двох підприємств 
успішно триває вже близько 
20 років.
Метою першого семінару 
було ознайомлення його 
учасників з діяльністю та 
історією німецької компанії. 
Співробітники «Вентс» 
дізналися про шляхи 
становлення EBM-Papst, 
сьогодення підприємства, 
а також за рахунок чого 
компанії вже багато років 
вдається утримувати провідні 
позиції на ринку. Крім того, 
гості розповіли про виробни-
цтво своєї продукції, шляхи її 

реалізації та обсяги постачань 
на світовий ринок, які 
принесли компанії близько 
2,5 млрд євро за 2017–2018 
фінансовий рік. Другий 
семінар був присвячений 
останнім розробкам EBM-
Papst, у тому числі новим 
вентиляторам з EC-двигу-
нами. У процесі демонстрації 
новинок співробітники обох 
компаній проаналізували всі 

тонкощі роботи представле-
них пристроїв.
Проведені семінари стали 
для компаній «Вентс» та 
EBM-Papst гарним приводом 
поділитися своїми останніми 
напрацюваннями в галузі 
вентиляційної техніки і 
обмінятися досвідом, а також 
підтвердили зацікавленість 
обох сторін у подальшій 
співпраці.

ВЕНТС ознайомився з новинками 
компанії EBM-Papst
У середині липня 
компанію «Вентиляційні 
системи» відвідали 
представники відомої 
німецької компанії 
EBM-Papst. Метою їхнього 
візиту було проведення 
двох ознайомлювальних 
семінарів для 
продакт-менеджерів та 
інженерів-конструкторів 
компанії «Вентс». Під час 
зустрічі представники 
EBM-Papst поділилися 
досвідом виробництва 
та дистрибуції власної 
вентиляційної продукції,  
а також продемон-
стрували свої останні 
технічні розробки.

ПАРТНЕРСТВО



Орієнтири для вітчизняної 
вентиляційної галузі
У середині травня цього року 
в Києві проводилася 21 між-
народна промислова виставка 
«Акватерм Київ». Завдяки 
своїм масштабам та концепції 
виставка стала ефективним 
маркетинговим інструментом 
для розвитку бізнесу та 
чудовою платформою для 
презентації продукції у сфері 
енергоефективних систем 
опалення, вентиляції, конди-
ціювання, водопостачання, 
відновлюваної енергетики, 
сантехніки та басейнів.  
Користуючись нагодою, ком-
панія «Вентиляційні системи» 
взяла участь у цьогорічному 
заході і представила свої 
останні розробки.

Стенд компанії викликав неабиякий 
інтерес серед відвідувачів виставки, 
адже саме тут можна було побачити 

майбутнє вентиляційної галузі на 
найближчі роки. Вентиляційний лідер і 
цього разу виправдав очікування спеціа-
лістів, продемонструвавши найсучаснішу 
продукцію та рішення.
Значна увага гостей стенду була прикута 
до припливно-витяжних установок серій 
ВУТ/ВУЕ 270 В5Б ЕС та ВУТ/ВУЕ 180 П5Б ЕС. 
Такий інтерес перш за все був викликаний 
тим, що корпуси цих установок виконані 
зі спіненого поліпропілену (EPP). Це 
абсолютно нове рішення на українському 
ринку, вперше запропоноване компанією 
«Вентс». Корпуси з EPP мають низку 
беззаперечних переваг. По-перше, цей 
матеріал має високі показники міцності та 
еластичності, що виключає деформацію 
корпусу. По-друге, використання спіненого 
поліпропілену дозволяє досягти високих 

показників герметичності конструкції та 
звести до мінімуму тепловтрати і рівень 
шуму. По-третє, завдяки малій вазі 
корпусу припливно-витяжна установка 
має невелику загальну вагу – лише 14 кг. 
По-четверте, завдяки формованим елемен-
там корпусу установка легко розбирається 
та складається, що значно полегшує 
сервісне обслуговування. По-п'яте, при 
монтажі установку можна розміщувати 
в будь-якому положенні (вертикально, 
горизонтально, вздовж і впоперек) 
завдяки тому, що патрубок для відведення 
конденсату та піддон можуть бути встанов-
лені на потрібному боці виробу. Додамо, 
що пристрої оснащені рекуператорами 
для відновлення тепла витяжного повітря 
та сучасною автоматикою з можливістю 
керування ними за допомогою Wi-Fi.
Сегмент децентралізованої вентиляції 
дивував гостей виставки новими установ-
ками Мікра 200 Е ЕРВ WiFi, Мікра 100 ЕРВ 

ВИСТАВКИ
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WiFi та Мікра 55, а також провітрювачами 
ТвінФреш Комфо РА-50 та Vento Expert 
A50-1 Pro. Ці сучасні вентиляційні пристрої 
дозволяють повертати до приміщення 
тепло витяжного повітря, що зменшує 
навантаження на системи опалення 
холодної пори року. Крім того, децентра-
лізовані установки оснащені автоматикою 
з розширеним функціоналом та можли-
вістю керування за допомогою Wi-Fi.
Особливий інтерес у відвідувачів 
викликала установка Мікра 55, оснащена 
високоефективним трубчастим тепло-
обмінником і двома ЕС-вентиляторами, 
що встановлюються у стіні. Таке технічне 
рішення дозволяє максимально знизити 
шум у приміщенні і значно зменшити 
габарити самої установки. Зменшені 
розміри Мікри 55 (товщина – менше 8 
см, висота і ширина не перевищують 40 
см) дозволяють найбільш оптимально 
розмістити кімнатний блок у приміщенні. 
Установка оснащена потужною системою 
фільтрації, байпасом і керується за 
допомогою додатка iOS та Android через 
Wi-Fi або за допомогою пульта (вбудова-
ного або виносного).
У категорії побутової вентиляції було 
презентовано потужні витяжні вентиля-
тори серій Квайт, Силента та iFan, а також 
останні розробки компанії – вентилятори 
BODO і Gloss. Квайт і Силента вирізня-
ються низьким енергоспоживанням та 
мінімальним рівнем шуму. Вентилятори 
iFan мають широкий інтелектуальний 
функціонал з можливістю керування за 
таймерами, датчиками руху та рівнем 
вологи. На стенді вони були представлені 
в різних декоративних варіаціях. Якщо 
вищезгадані вентилятори вже добре 
відомі на ринку, то інноваційні новинки 
BODO і Gloss стали для відвідувачів 
приємним відкриттям.
BODO – це витяжний осьовий вентилятор 
з інтелектуальною системою контролю 
і керування. Пристрій вирізняється 
мінімалістичним круглим дизайном, який 
легко впишеться в інтер'єр більшості 
приміщень, наявністю датчиків контролю 
якості повітря, вологості, температури і 
датчика руху. Керування вентилятором 
здійснюється за допомогою додатка iOS та 
Android через Wi-Fi, а також за допомогою 
вбудованих сенсорних кнопок. Вентиля-
тор Gloss має лаконічну лицьову панель, 
виготовлену з натурального скла, на якій 
відображаються параметри мікроклімату 
приміщення (відносна вологість і 
температура). Багатошвидкісний режим 
роботи DC-двигуна і крильчатка MixFlow 
забезпечують тиху й продуктивну роботу 
вентилятора.

У категорії промислової та комерційної 
вентиляції відвідувачі мали змогу 
ознайомитися з різними моделями та 
модифікаціями осьових, відцентрових та 
вентиляторів змішаного типу. Зокрема, 
гостям виставки було представлено 
вентилятори серій ВКМц 125, ТТ 125 ПРО, 
ТТ Сайлент-М 125, ВЦН 100, ВП 125, ВКП 
100 та інші. На стенді також було пред-
ставлено одну з перспективних наукових 
розробок компанії – агрегат обробки 
повітря AirVENTS серії CFP. При розробці 
агрегатів цієї серії були враховані 
побажання та рекомендації провідних 
фахівців будівельно-монтажних компаній, 

які активно застосовують кліматичне 
обладнання ВЕНТС на різних об'єктах 
житлового та комерційного будівництва. 
Основна перевага AirVENTS – модуль-
ність, що дозволяє обрати оптимальну 
конфігурацію агрегата відповідно 
до конкретних умов проекту будівлі, 
врахувати всі особливості архітектури 
вентиляційних камер, де розміщується 
це обладнання. Агрегати обробки 
повітря AirVENTS обладнані сучасною 
автоматикою компанії Carel. Залежно 
від потреб замовника установки можуть 

комплектуватися індивідуальними 
елементами керування.
Серед іншої продукції варто згадати 
систему вентиляційних каналів FlexiVent, 
широкий асортимент повітророзпо-
дільних решіток та дизайн-концепт 
побутових вентиляторів Ейс і Бейс, який 
включає велику кількість універсальних 
декоративних панелей. Модульна система 
каналів FlexiVent, на думку більшості 
наших клієнтів із числа спеціалізованих 
монтажних компаній, визнана найуспіш-
нішою науково-технічною розробкою 
«Вентс» у 2018 році. Її затребуваність 
на українському вентиляційному ринку 
доведена великими замовленнями з 
виготовлення повітропроводів і комплек-
тувальних на виробничих потужностях 
компанії. FlexiVent є найбільш вдалим 
рішенням для створення систем венти-
ляції та кондиціювання при будівництві 
або реконструкції індивідуальних 
будинків. Ця система вдало поєднується 
з пластиковими каналами Пластивент 
та оцинкованими повітропроводами 
Спіровент. Беззаперечною перевагою 
FlexiVent є висока швидкість монтажу без 
застосування спеціальних інструментів, 
що дозволяє монтажним компаніям збіль-
шити ефективність робіт з установлення 
систем вентиляції і значно скоротити 
терміни здавання об'єктів в експлуатацію. 
Додамо, що система FlexiVent включає 
канали, які мають антибактеріальні та 
антистатичні властивості. Антибактері-
альні повітропроводи особливо стійкі до 
руйнування, причиною якого може стати 
тривалий вплив бактерій і мікробів.
Та на цьому приємні сюрпризи від 
«Вентс» не закінчилися. Гості стенду мали 
змогу особисто перевірити в роботі прак-
тично всі представлені пристрої. Щодня 
компанія проводила цікаві конкурси та 
лотереї, зокрема, змагання зі складання 
провітрювачів ТвінФреш та Vento Expert 
на швидкість. Здивувало те, що у цьому 
протистоянні гарний результат продемон-
стрували дівчата, зруйнувавши існуючі 
стереотипи та залишивши чоловіків 
позаду. Переможці отримали в подару-
нок провітрювач Vento Expert A50-1 Pro. 
Також щодня проводилися розіграші 
призів серед усіх зареєстрованих гостей 
стенду. Щасливчики нагороджувалися 
сучасними побутовими вентиляторами 
ВЕНТС Квайт і різноманітною сувенірною 
продукцією. Цікаво, що одним з 
переможців розіграшу знову-таки стала 
жінка – пані Людмила, яка саме цього дня 
святкувала свій 75-й день народження. 
І це не дивно, адже з «Вентс» можливі 
будь-які приємні сюрпризи.
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У нашій компанії працює 
багато цікавих і непересічних 
особистостей. Ось, наприклад, 
Тамара Іванівна Сбитна, яка 
брала участь у процесі станов-
лення двох найпотужніших 
підприємств Боярки – заводу 
«Іскра» та компанії «Венти-
ляційні системи». Величезну 
частину свого трудового шляху 
Тамара Іванівна присвятила 
роботі у відділі кадрів: 30 
років на «Іскрі» та майже 20 
років у компанії «Вентс». Вона 
однією з перших запрошувала 
та влаштовувала на роботу 
найкращих спеціалістів, за 
рахунок чого розширювалися не 
тільки обидва боярські підпри-
ємства, а й усе місто. Завдяки її 
зусиллям сотні людей знайшли 
цікаву роботу. І це лише одна 
причина, чому її історія надихає 
та викликає захоплення.

– Нещодавно у Боярці відбулися заходи, 
присвячені 50-річчю заснування заводу 
«Іскра». Тамаро Іванівно, розкажіть 
про роботу на цьому підприємстві. Як 
Ви там опинилися і як проходили перші 
етапи роботи?
– Я корінна боярчанка. Прийшла працю-
вати на завод «Іскра» у 1972 році, оскільки 
він був єдиним великим підприємством 
у місті. Незважаючи на те, що завод лише 
починав працювати, він уже відзначився 
своїми масштабами та перспективами 
зростання, тому можливість влаштуватися 
туди на роботу викликала неабиякий 
інтерес. Це було режимне підприємство з 
формою допуску і підпискою про нероз-
голошення конфіденційної інформації. В 
Україні таких заводів було лише три, і вони 
вважалися досить престижними місцями 
роботи.
На той момент я вже мала достатній 
досвід роботи інспектором відділу кадрів, 
тому влаштувалася на таку саму посаду в 
«Іскрі» швидко і без проблем. Керівництво 
заводу було впевнене, що роботу потрібно 
починати з формування колективу, і я 

була однією з перших, хто реалізовував це 
завдання. Перші працівники приходили 
з київських підприємств і з сусідніх сіл. Я 
знаходила радіомонтажників, енергетиків, 
механіків, водіїв та інших.

– Чи були якісь труднощі на початку 
роботи в «Іскрі»?

Так, були. По-перше, це дефіцит працівни-
ків. Боярка на той час вважалася спальним 
містечком. Переважна більшість її 
мешканців працювала в Києві, і було важко 
сформувати штат на місці. Але ми співпра-
цювали з київськими підприємствами, які 
допомагали нам у підготовці спеціалістів.
Як правило, влаштовувалися на роботу 
приїжджі, яким, окрім роботи, потрібно 
було вирішити питання з житлом. Тоді ще 
не було гуртожитків, через що затримати 
працівників було не так просто, але ми 
їх зацікавлювали стабільною роботою. 
Наприклад, Володимир Байда, який зараз 
працює на «Вентс» начальником цеху 
пакування, служив на північному флоті, 
а після служби прийшов до «Іскри» на 
посаду монтажника.

Тамара Сбитна:

«Успіх компанії створюють люди, 
які в ній працюють»

КАР'ЄРА
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Згодом завод почав розширюватися, 
а разом із ним і сама Боярка, тому що 
люди почали переїжджати сюди. Весь 
мікрорайон було сформовано завдяки 
заводу «Іскра».
     
– Тамаро Іванівно, розкажіть про Ваш 
перехід у компанію «Вентс». Як це 
відбулося?

– Коли завод «Іскра» почав розпадатися, 
люди розходилися хто куди. Першо-
класні монтажниці пішли працювати в 
лікарню санітарками, багато хто пішов 
заробляти на ринок. Я не хотіла кидати 
справу свого життя, тому залишилася 
на ньому до останнього. На «Іскрі» 
я пропрацювала 30 років і в глибині 
душі ще сподівалася, що підприємство 
підніметься.
На початку нульових у Боярку прийшов 
«Вентс». На той момент компанія 
викупила лише кілька будівель. Я 
особисто прийшла до керівництва нового 
підприємства і запропонувала свою 
кандидатуру для роботи з кадрами. У 
мене вже був чималий досвід роботи 
на виробничому підприємстві, тому 
мене взяли на посаду спеціаліста 
відділу кадрів. Так я почала працювати і 
комплектувати штат уже у вентиляційній 
компанії.

– А як проходили перші робочі місяці в 
компанії? Як Вам вдавалося знаходити 
персонал? Можливо, Ви використо-
вували якісь нестандартні способи і 
рішення?

– Коли поставили перше виробниче 
обладнання, необхідно було знайти 
людей, які б могли його встановити й 
обслуговувати, а також працювати на 
ньому. Були потрібні слюсарі-ремонт-
ники, слюсарі-складальники, електрики 
та багато інших спеціалістів. Тоді ж на 
роботу влаштувався Дмитро Іванович 
Черняк, який зараз працює головним 
інженером адміністративно-управ-
лінського персоналу виробництва. Я 
зналася на людях, він розбирався в 
технічних нюансах – так разом з ним 
ми і почали формувати штат компанії 
«Вентс».
На той час комп’ютери й інтернет ще не 
були настільки розповсюджені, як зараз, 
тому нам доводилося знаходити людей 
власними силами, а вся інформація збері-
галася в головах та картотеках. Часто мені 
доводилося самій виїжджати до людей, 
щоб запропонувати їм роботу, адже 
засоби комунікацій теж були на низькому 
рівні. Як зараз пам’ятаю: зима, заметіль, 
я їду в село Забір’я і там забираю двох 

слюсарів, братів Савченків. Дмитро 
Іванович Черняк привів електрика. Так 
ми почали запускати перші термоплас-
тавтомати. Це дозволило створити два 
невеличкі виробничі майданчики – для 
виготовлення вентиляційних решіток, 
на якому працювали Ганна Павлівна 
Невмержицька і декілька дівчат, а також 
зі складання побутових вентиляторів 
під керівництвом Юрія Васильовича 
Корнєєва. Таким чином, у нас було 
організовано виробництво, і компанія 
впевненими кроками почала йти вперед і 
розростатися.

– Чи можете Ви назвати Ваше 
найбільше досягнення під час роботи на 
вентиляційному підприємстві?

– Моя особиста гордість – це те, що в 
компанію «Вентс» я влаштувала кращих 
працівників колишнього заводу «Іскра». 
Наприклад, для цеху виготовлення 
решіток із пластмаси я знайшла найкра-
щих монтажниць. Цей кістяк тримається 
й зараз, і, що найголовніше, ефективно 
виконує свою роботу.

– Чи є у Вашій роботі щось, що при-
носить Вам найбільше задоволення і 
найприємніші емоції?

– Звісно! Мені дуже приємно спостерігати 
за тим, як люди, яких я приводжу в 
компанію, затримуються тут надовго і 
зростають разом з нею. Ось, наприклад, 
Олександр Степанович Матлак, теж 
колишній іскрівець, влаштовувався до нас 
на посаду старшого майстра, а сьогодні 
він працює на посаді начальника цеху з 
виготовлення вентиляторів.

– Які позитивні сторони роботи на 
«Вентс» Ви можете відзначити?
– Подобаються умови, які підприємство 
надає своїм співробітникам. Є і розвозки, 
які доставляють людей на роботу та 
додому, і їдальні, де можна смачно 
пообідати, і стабільна виплата заробітних 
плат, і взагалі повний соціальний пакет. 
Спочатку люди не вірили, що на периферії 
можна знайти роботу з такими хорошими 
умовами, але, пропрацювавши певний 
час, приємно дивувалися. Подобається 
ще й те, що керівництво йде назустріч і 
прислуховується до свої підлеглих.

– На Ваших очах «Вентс» перетворився 
з невеличкого виробничого підпри-
ємства у світового вентиляційного 
лідера. Як Ви вважаєте, у чому секрет 
успіху компанії?

– Я вважаю, що в цьому велика заслуга 
людей, які тут працюють. По-перше, 
керівництва, яке ніколи не сиділо 
склавши руки і рухало підприємство 
вперед. По-друге, звичайних працівників, 
які завзято виконують свої обов’язки і, 
по суті, формують компанію. Мабуть, у 
цьому і є секрет успіху «Вентс».

– Тамаро Іванівно, а як щодо Вашого 
дозвілля? Чи є у Вас захоплення або 
хобі?

– Я за натурою трудоголік, бо інакше у 
моїй справі не можна. Нездатна заспо-
коїтися, поки не доведу справу до кінця. 
І на «Іскрі» це цінували, і на «Вентсі» за 
це поважають та підтримують. Тож без 
перебільшень скажу, що робота – моє 
основне хобі. Для душі вирощую квіти, 
обожнюю доглядати за рослинами. Я вже 
навіть зібрала колекцію з найрізноманіт-
ніших представників декоративної флори.
У сім’ї все просто. Чоловік теж пропрацю-
вав на одному з київських заводів – це у 
нас сімейне. Дочка займається науковою 
діяльністю. Словом, звичайна сім’я.

– Що б Ви хотіли сказати співробіт-
никам «Вентс», які тільки почали 
працювати в компанії?

– Я б хотіла, щоб ці люди поглянули на 
масштаби нашого виробництва та умови 
праці. Компанія пропонує стабільну 
виплату зарплати та повний соціальний 
пакет: відпустки, лікарняні, медичне 
страхування, пільгове харчування. Праців-
ники тут захищені з усіх боків. Я вважаю, 
що люди, які дійсно хочуть працювати 
в серйозній компанії, якою є «Вентс», 
повинні так само серйозно ставитися до 
роботи, бо такий шанс випадає не всім і 
не часто.

На машинобудівному заводі «Іскра» 
Тамара Іванівна Сбитна (друга ліворуч) 

пропрацювала 30 років
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С В Я Т О

Особливий день 
у жовто-блакитних кольорах

Напередодні Дня Незалежності 
підприємство засяяло синьо-жов-
тими кольорами та візерунками 

українських вишиванок, які цього дня 
охоче вдягали працівники компанії. Вже 
традиційно було організовано тематичні 
фотозони, де кожен співробітник мав 
нагоду зробити яскраві фотознімки. Але 
цього разу можна було ще й отримати 
подарунки за них! Для цього потрібно 
було лише виставити власні світлини з 
хештегами* #ВЕНТС та #НезалежнаУкраїна 
у своєму профілі в соціальних мережах. 
Завдяки активності наших колег інтернет 
того дня швидко наповнився їхніми 
святковими фотографіями, а перші 45 

учасників акції отримали у подарунок 
симпатичні брендовані чашки. Крім того, 
кожен охочий міг скуштувати смачні 
канапе з класичним українським салом, 
огірками та хроном, які приготували 
кухарі компанії. Такий сюрприз не лише 
припав до смаку працівникам «Вентс», 
але й додав їм енергії та гарного 
настрою.
А вже наступного дня, 24 серпня, чимало 
наших колег взяли участь у традиційному 
«Забігу у вишиванках», який проходив у 
Києві на честь Дня Незалежності. Нашу 
компанію представляли співробітники 
відділу агрегатів обробки повітря та 
систем енергозаощадження Максим 

Павлюк, Олексій Крамчанінов, Олександр 
Дунець, Валерій Юзич, Віталій Сапронов, 
Артур Шпак, Павло Долинюк, Андрій 
Сосник, а також співробітник складу №2 
Андрій Білоцький. Наші хлопці з легкістю 
подолали дистанції у 5 і 10 кілометрів, 
ще раз продемонструвавши, що компанія 
«Вентс» – це дружня і спортивна сім’я.
     

*Хештег – це ключове слово (або фраза), 
перед яким ставиться символ #, і яке 
використовується в публікаціях (постах) 
у соціальних мережах. Пости з хештегами 
стають доступними іншим людям з такими 
самими інтересами, навіть якщо вони не 
підписані на ваші оновлення.

23 серпня Україна відзначала 
День Державного прапора країни, 
а вже наступного дня святкувала 
свій 28-й день народження. День 
Незалежності є найбільшим 
святом нашої держави, яке 
щороку супроводжується 
великою кількістю урочистих 
подій. Не залишилась осторонь 
святкування і компанія «Вентиля-
ційні системи», яка влаштувала 
для своїх співробітників яскравий 
корпоративний захід.



10 Вісник ВЕНТС, №3(55) вересень 2019 Вісник ВЕНТС, №3(55) вересень 2019 11

Вітаємо найкращих співробітників!

 Цех
2019 рік

Травень Червень Липень

Цех виготовлення 
вентиляторів

Бригада №1 (бригадир Ковальчук 
Світлана Василівна);
бригада №17 (бригадир Науменко 
Олександр Олександрович);
бригада №20 (бригадир Панчук Андрій 
Юрійович);
бригада операторів тамподруку 
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Бригада №4 (бригадир Петрук Леся 
Миколаївна);
бригада №17 (бригадир Науменко 
Олександр Олександрович);
бригада №20 (бригадир Панчук Андрій 
Юрійович);
бригада операторів тамподруку 
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Бригада №4 (бригадир Петрук Леся 
Миколаївна);
бригада №17 (бригадир Науменко 
Олександр Олександрович);
бригада №24 (бригадир Зубченко 
Лариса Валеріївна);
бригада операторів тамподруку 
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Цех виготовлення 
решіток із пластмаси

Бригада Симонової Світлани 
Володимирівни Бригада Рижикової Наталії Юріївни Бригада Купець Наталії Григорівни

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

Цех виготовлення 
припливно-витяжних 
установок

Бригада Савости Ігоря Васильовича 
(дільниця рекуператорів)

Бригада Гордієнко Валентини 
Дмитрівни (дільниця керуючих 
пристроїв)

Бригада Гордієнко Валентини 
Дмитрівни (дільниця керуючих 
пристроїв)

Цех виготовлення 
моноблокових 
припливно-витяжних 
установок

Лінійка №3 бригадира Сичевського 
Руслана Олександровича

Лінійка №7 бригадира Шаламова 
Максима Ігоровича

Лінійка №2 бригадира Шаламова 
Максима Ігоровича

Цех виготовлення 
промислової вентиляції

Лінійка №3 майстра Адамця 
Олександра Миколайовича

Лінійка №3 майстра Адамця 
Олександра Миколайовича

Лінійка №3 майстра Адамця 
Олександра Миколайовича

Цех металовиробів

Дільниця «Амада»: зміна «А» майстра 
Шпака Ростислава Васильовича;
дільниця «Штампування»: зміна «А» 
майстра Любченка Олега Андрійовича;
дільниця «ТДУ»: зміна майстра 
Селенчука Євгена Олександровича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра 
Саченка Олександра Леонідовича

Дільниця «Амада»: зміна «Д» майстра 
Вислоцького В’ячеслава Віталійовича;
дільниця «Штампування»: зміна «В» 
майстра Кабиша Сергія Володимировича;
дільниця «ПВ»: зміна майстрів Зубова 
Андрія Віталійовича, Степанова Юрія 
Федоровича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра Саченка 
Олександра Леонідовича

Дільниця «Амада»: зміна «А» майстра 
Шпака Ростислава Васильовича;
дільниця «Штампування»: зміна «А» 
майстра Любченка Олега Андрійовича;
дільниця «ТДУ»: зміна майстра 
Селенчука Євгена Олександровича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра 
Саченка Олександра Леонідовича

Цех переробки 
пластмас №1

Зміна «С» майстрів Приходько Інни 
Миколаївни, Калабушкіна Романа 
В’ячеславовича, Кабанова Юрія 
Миколайовича

Зміна «D» майстрів Ємельянової 
Тетяни Петрівни, Дідківського Руслана 
Миколайовича

Зміна «D» майстрів Ємельянової 
Тетяни Петрівни, Дідківського Руслана 
Миколайовича

Цех переробки 
пластмас №2

Бригада Файгенбаума Олександра 
Вікторовича (дільниця рідкого 
фарбування)

Бригада Файгенбаума Олександра 
Вікторовича (дільниця рідкого 
фарбування)

Бригада Файгенбаума Олександра 
Вікторовича (дільниця рідкого 
фарбування)

Цех фарбування
Бригада Л4 (бригадир Ніколаєнко 
Світлана Павлівна), лінія автоматичного 
фарбування

Бригада Л4 (бригадир Ніколаєнко 
Світлана Павлівна), лінія автоматичного 
фарбування

Бригада Л1 (бригадир Ніколаєнко 
Світлана Петрівна), лінія автоматичного 
фарбування

Лінійка №3 майстра Адамця Олександра 
Миколайовича, цех виготовлення 
промислової вентиляції

Бригада операторів тамподруку 
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна), 
цех виготовлення вентиляторів

Л
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Тетяна

Фахівець відділу підбору та адаптації 
персоналу «Вентс»
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Як ефективно та безпечно 
використовувати банківські 
карти Ощадбанку

Для нарахування заробітної 
плати своїм працівникам ком-
панія «Вентиляційні системи» 
уклала договір з Ощадбанком, 
у рамках якого співробітники 
підприємства отримують 
зарплатні та додатково кредитні 
карти. Проте далеко не всі 
працівники орієнтуються в 
можливостях, які ці картки їм 
надають. Що найгірше, брак 
інформації про правильне 
поводження з банківськими 
картками нерідко призводить 
до того, що їхні власники стають 
жертвами шахраїв. Саме тому 
ми вирішили з'ясувати, які 
переваги можуть отримати 
працівники «Вентс», використо-
вуючи картки Ощадбанку, та 
як їм убезпечити свої кошти від 
зловмисників.

Отримані банківські картки дозво-
ляють надійно зберігати кошти, 
знімати готівку в будь-якому бан-

коматі та сплачувати покупки або послуги. 
Розрахунки картками можна проводити 
в усьому світі. Це означає, що користувач 
може вирушати за кордон і там для оплати 
товарів та послуг використовувати свою 
звичайну зарплатну чи кредитну карту, не 
турбуючись про обмін валюти. Безготівкові 
розрахунки проводяться як у торговельних 
точках, так і в мережі інтернет. Оплату в 
торговельних закладах можна виконувати 
безпосередньо карткою через термінал або 
за допомогою смартфона через систему 
електронних платежів GooglePay або 
ApplePay. Але слід пам’ятати, що для певних 
розрахунків на кожній картці стоїть ліміт, 
тому, перш ніж виконати операцію, варто 
впевнитись, що витрати не перевищують 
встановлену межу. Користувач має змогу 
самостійно керувати лімітами на рахунку, 
зателефонувавши оператору банку або 
використовуючи веб-портал «Ощад 24/7».
При знятті коштів із зарплатної картки у 
банкоматах Ощадбанку або банків-парт-
нерів комісія з клієнта не стягується. Якщо 
це інший український банкомат, комісія 
становитиме 1,5% плюс 5 грн. Що стосу-
ється власних коштів на кредитній картці, то 
за їх зняття в банкоматі або касі Ощадбанку 

доведеться заплатити 1% від суми зняття, 
в банкоматах інших банків – 1,5% + 5 
грн. Комісія за зняття кредитних коштів 
становитиме 3,99% незалежно від банку. 
При знятті власних коштів із зарплатної 
картки за кордоном діє стандартна комісія 
у розмірі 1,50% плюс 35 грн залежно від 
чинного курсу платіжної системи. У разі 
зняття кредитних коштів в інших країнах з 
користувача спишеться 1,50% плюс 35 грн 
залежно від чинного курсу Нацбанку, а 
також 3,99% кредитної відсоткової ставки. 
Розрахунок картками в термінальній 
мережі або мережі інтернет виконується 
безкоштовно. Вартість безготівкового 
гривневого переказу на рахунок Ощадбанку 
або іншого банку – 1% плюс 5 грн (але не 
більше 1 тис. грн).

Керуйте своїми  
рахунками самостійно

Мережа інтернет дозволяє повністю 
керувати своїми картковими рахунками 
та змінювати внутрішні налаштування, 
а також відстежувати та проводити різні 
типи банківських операцій самостійно без 
відвідування банку. Для цього необхідно 
підключитися до системи WEB-банкінг 
«Ощад 24/7» або сервісу Mobile-банкінг 
«Ощад 24/7».
За допомогою WEB- та Mobile-банкінгу 
можна здійснювати такі операції:
• перекази між банківськими картками 
   Ощадбанку та на картки інших банків;
• готівкові перекази через компанію-посе-
   редника (Money Gramm);
• платежі на довільні реквізити;
• оплата комунальних платежів у Київській, 
   Харківській, Дніпропетровській, Львів-
   ській, Одеській та Запорізькій областях;
• оплата послуг операторів стаціонарного 
   і мобільного зв’язку, інтернет-провайде-
   рів та за користування телебаченням;
• оплата послуг автосервісу.
Окрім цього, за допомогою інтер-
нет-банкінгу можна зручно відстежувати 
історію платежів та переказів, знаходити 
найближчі відділення банків, банкомати 
та термінали, і в разі потреби швидко 
зв’язатися з оператором банку.
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Зручно та вигідно

Окрім проведення грошових операцій, 
система «Ощад 24/7» надає користувачеві 
низку додаткових можливостей, про які 
варто розповісти окремо.

1. SMS-банкінг. 
Власник банківських карток Ощадбанку 
може підключити послугу «SMS-банкінг», 
яка передбачає отримання SMS-повідо-
млень з інформацією щодо здійснення 
будь-яких операцій за картковим рахунком 
(надходження, списання), залишку коштів, 
а також повідомлень про невдалі операції. 
Така послуга стане в нагоді у разі, якщо 
карткою незаконно заволодіють сторонні 
особи і спробують скористатися нею.

2. Віртуальна картка.
Кожен клієнт банку в будь-який момент 
може оформити так звану віртуальну 
картку для здійснення розрахунків 
виключно в мережі інтернет. Така картка 
не має фізичного носія і являє собою 
набір реквізитів, які використовуються для 
здійснення операцій у всесвітній мережі. 
Такий крок дозволить користувачеві 
зберегти дані своєї основної банківської 
карти та убезпечити її від зазіхань 
інтернет-шахраїв. Оформлення віртуальної 
картки здійснюється в «Ощад 24/7», при 
цьому користувач самостійно встановлює 
безпечний ліміт на використання коштів. 
Разом із карткою банк автоматично 
підключає послугу «SMS-банкінг».

3. Мобільні заощадження.
Це окремий рахунок-«скарбничка», за 
допомогою якого можна отримувати 
підвищені відсотки за тимчасово вільні 
кошти на картковому рахунку: 9% річних 
у гривні, 2% у доларах США, 1% у євро. З 
одного боку, послуга передбачає щомі-
сячне автоматичне переведення певної 
суми коштів до «скарбнички». З іншого 
боку, власник рахунку може самостійно 
у будь-який момент переказати кошти з 
карткового рахунку на рахунок «Мобільні 
заощадження», а також здійснити 
зворотну операцію. Залежно від накопи-
ченої у «скарбничці» суми користувачеві 
нараховуватимуться відсотки. 
Ця послуга буде корисною насамперед тим 
користувачам, які звикли тримати на карт-
кових рахунках великі суми. Наприклад, 
за утримання в «скарбничці» 10 тис. грн 
впродовж року власник картки щомісячно 
отримуватиме 75 грн. Також варто 
наголосити, що, окрім отримання відсотків, 
власники рахунку «Мобільні заощадження» 
убезпечать свої кошти від шахраїв. Адже 
навіть за умови викрадення картки вони 

не зможуть скористатися грошима, які 
знаходяться на вашій «скарбничці».

4. Депозити.
Якщо на вашому картковому рахунку 
достатньо коштів, якими ви не плануєте 
скористатися найближчим часом, у вас 
є можливість покласти їх на депозит і 
щомісяця отримувати ще більші відсотки. 
Система «Ощад 24/7» дозволяє оформити 
депозит на 3, 6, 12 та 18 місяців. Річна 

відсоткова ставка за тримісячний депозит 
становитиме 13,5%, за 6 місяців – 13,75%, 
за 12 та 18 місяців – відповідно 14,25% 
та 12,5%. Тобто при депозиті 10 тис. грн 
власник картки в якості відсотків отримає: 
за 3 місяці – 337,5 грн, за 6 місяців – 687,5 
грн, за 12 та 18 місяців – відповідно 1425 
та 1875 грн.

5. Автоматичний переказ коштів.
Цю послугу гідно оцінять ті користувачі, 
які щомісяця здійснюють обов’язкові 
платежі на конкретні рахунки. Це може 
бути погашення кредитів, оплата послуг 
інтернет-провайдерів, комунальних послуг 
тощо. Система «Ощад 24/7» дозволяє 
оформити пакет постійних доручень на 
автоматичний переказ коштів з вашого 
карткового рахунку на будь-який інший. 
Це означає, що щомісяця в установлений 
день і час на потрібні рахунки перерахо-
вуватимуться конкретні суми, і власнику 
картки не доведеться постійно тримати в 
пам’яті дати проведення цих операцій.

Якщо потрібен кредит

У комплекті із зарплатними картками 
працівники «Вентс» отримують платіжні 
картки «Моя картка» з кредитними 
коштами на власні потреби. Сума кредиту 

може становити від 1500 до 250 тис. грн 
і встановлюється залежно від розміру 
заробітної плати користувача. Відсоткова 
ставка на використані кредитні кошти 
становить від 3,16% на місяць, а нараху-
вання та сплата відсотків відбувається 
щомісячно, якщо залишилася заборго-
ваність за кредитом. На користування 
кредитними коштами діє пільговий період 
без комісій – 62 дні зі ставкою 0,001%. 
Утім цю картку можна використовувати і 

як накопичувальну, якщо перераховувати 
на неї власні кошти, не використовуючи 
кредитну суму. В такому разі відсотки за 
користування кредитними коштами, звісно, 
не списуються. «Моя картка» має підвище-
ний рівень безпеки завдяки вмонтованому 
чип-модулю, який також дозволяє 
здійснювати миттєву оплату товару, 
лише піднісши картку до термінального 
пристрою з технологією contactless.
Для користувачів карти «Моя картка» діє 
бонусна програма. Розраховуючись нею, 
власник має змогу накопичувати бали. 
Сюди входить оплата товарів та послуг 
у всіх торговельних мережах світу та в 
мережі інтернет. Накопичені бали можна 
обміняти на різноманітні подарунки з 
інтернет-каталогу банку. Також користу-
вач отримує до 20% знижки на покупки в 
магазинах, готелях, ресторанах та інших 
партнерах програми MasterCard і бере 
участь у багатьох спеціальних акціях. 
Перебуваючи за кордоном і втративши 
картку, можна звернутись до глобальної 
служби підтримки клієнтів MasterCard 
Global Service, яка забезпечить тер-
міновий випуск картки або здійснить 
термінову видачу готівки.

Про те, як убезпечити ваші банківські картки, 
читайте у наступному номері газети.
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С П О Р Т

Біг подовжує життя, 
і не лише власне

Останніми вихідними травня  
в Києві відбулася одна з най- 
масштабніших спортивно-
благодійних подій України –  
27-й «Пробіг під каштанами». 
Захід спрямовано на збір  
коштів для придбання необ- 
хідного обладнання та мате- 
ріалів для Центру дитячої 
кардіології та кардіохірургії  
МОЗ України, Інституту очних 
хвороб і тканинної терапії ім. 
В.П. Філатова та Фонду Happy 
Paw. Не зраджуючи давній 
традиції, співробітники компанії 
«Вентиляційні системи» взяли 
активну участь у пробігу  
і зробили свій внесок у цю  
важливу справу.

Цьогорічний «Пробіг під каштанами» 
відзначився черговими рекордами: 
у заході взяли участь понад 18 тис. 

осіб і близько 500 корпоративних команд. 
До того ж уперше в пробігу брав участь 
малюк, якому в день змагань виповнилося 
лише чотири тижні. На відміну від 
минулорічних пробігів, нинішній мав новий 
маршрут зі стартом і фінішем на Майдані 
Незалежності.
Команду «Вентс» представляла ціла сотня 
учасників – як досвідчених бігунів, так і 
новачків. Щоб підтримати щорічну благо-
дійну ініціативу, наші колеги не лише самі 
брали участь у заході, а й залучали свої сім'ї. 
«Цього року я вперше беру участь у пробігу. 
Було непросто, але ми з сином подолали 

цей шлях з усмішкою, тому що результатом 
пробігу є не перемога, а врятовані дитячі 
життя», – поділився своїми враженнями 
Олександр Котлишин, дизайнер департа-
менту маркетингу та реклами «Вентс».
На завершення пробігу відбулося 
традиційне нагородження переможців, 
які посіли призові місця. Уже другий рік 
поспіль лідером пробігу в нашій команді 
став Валерій Юзич, друге і третє місця 
дісталися Владиславу Шпакову та Артему 
Науменку. Всі призери отримали почесні 
грамоти та цінні призи. Але головним 
подарунком для всіх став гарний настрій, 
сонячна погода, усмішки колег та мож-
ливість зробити свій особистий внесок у 
вкрай важливу й добру справу.
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Максим Павлюк:
«Змагання вчать рухатися

до своєї мети»
Ще стародавні греки казали: «Якщо хочеш бути сильним – бігай, хочеш 
бути красивим – бігай, хочеш бути розумним – бігай!» Тому не дивно, 
що в компанії «Вентс» працює так багато сильних, розумних та красивих 
людей, адже багато з них люблять займатися спортом і своїм особистим 
прикладом пропагують здоровий спосіб життя. Один із них – наш колега 
Максим Павлюк, інженер-конструктор у відділі агрегатів обробки повітря 
та систем енергозаощадження. Максим не перший рік займається бігом, 
тому йому напевно вже є що розповісти про свої досягнення.

– Максиме, як давно Ви займаєтеся 
бігом і як часто тренуєтеся?
– Активно бігати почав п'ять років тому 
після переїзду до Києва. Зараз бігаю 
вечорами в середньому три рази на 
тиждень. Звісно, можна і частіше, однак 
я ще граю у футбол, який також вимагає і 
часу, і сил. Для тренувань використовую 
мобільні додатки Nike Run та Garmin 
Connect. Другий додаток допомагає 
підібрати тренування виходячи з цілей 
спортсмена.

– На які дистанції Ви бігаєте і в яких 
змаганнях берете участь?

– Якщо йдеться про змагання, найчастіше 
я беру участь у напівмарафонських 
дистанціях – на 21 км. Одного разу пробіг 
цілий марафон. Як правило, беру участь 
в осінніх та весняних забігах два рази на 
рік. Також щорічно бігаю у складі команди 
«Вентс» на благодійному «Пробігу під 
каштанами».

– Розкажіть про Ваші останні серйозні 
досягнення. Яке з них найвагоміші для 
Вас?

– Найбільшим досягненням вважаю участь 
у міжнародному Київському марафоні, 
або, як його ще називають, Wizz Air Kyiv 
City Marathon, на якому я пробіг 42 км. 
Я не посів тоді призове місце, але своїм 
результатом залишився вдоволений. Для 
мене суть досягнення в тому, що я пробіг 
усю дистанцію і не зупинився.

– Чим Вас зацікавив біг? Чому Ви обрали 
саме цей вид спорту?

– По-перше, біг дозволяє зміцнювати 
здоров'я та підтримувати фізичну форму. 
По-друге, на довгих дистанціях в якийсь 
момент у тебе відкривається друге 

дихання і стає набагато легше. У цей 
момент з'являється якийсь азарт, бажання 
бігти далі, і ти отримуєш величезне 
задоволення від цього.
Якщо говорити про змагання, то мені 
подобається масовість заходів. Приємно 
бути частиною таких масштабних подій. 
До того ж змагання ставлять перед тобою 
конкретну мету, якої потрібно досягти. 
Як мінімум, перетнути фінішну лінію. Без 
мети мотивація зазвичай відсутня, однак 
на забігах завжди є стимул та потяг до 
фінішу.

– Чи можете Ви пригадати якийсь кур-
йозний або цікавий випадок, що стався 
з Вами під час проведення змагань?

– Коли я біг свій перший напівмарафон, 
десь на п'ятнадцятому кілометрі мене 
обігнав дідусь. При цьому він біг досить 
жваво, хоча у мене вже був язик на плечі. 
А насправді таке зустрічається часто: є 
люди похилого віку, які запросто дадуть 
фору молодим.
 
– Зазвичай компанія «Вентс» допомагає 
своїм співробітникам у реалізації їхніх 

творчих та спортивних талантів. У 
Вашому випадку було так само?

– Звісно. Одного разу ми цілою командою 
поїхали на змагання до Риги, і компанія 
надала нам повний комплект амуніції 
– форму та спортивні сумки. Я вдячний 
«Вентс», який нас мотивує морально і 
матеріально. Дуже приємно працювати в 
компанії, яка підтримує спорт і допомагає 
займатися ним. «Вентс» оплачує всі 
внески, які необхідні для участі в змаган-
нях, і забезпечує всім, що потрібно для 
занять спортом. До того ж, окрім бігу, тут 
пропагують й інші види спорту.

– Чи хочете побажати що-небудь 
Вашим колегам по роботі?

– Займайтеся спортом, і все у вас буде 
добре! Головне – здоров'я, а все решта 
додасться.
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Риболовецький день 
на Рибальському півострові

Незважаючи на те, що перша 
половина червня перебуває під 
зодіакальним знаком Близнюки, 
восьме червня в компанії «Вентс» 
пройшло під знаком Риби. Саме 
цього дня співробітники компанії, 
які скучили за рибною ловлею, 
знову дістали свої вудки, запаслися 
наживкою та вирушили разом  
на Рибальський півострів у Києві 
ловити удачу в рамках чергового 
фестивалю VENTSFISH.

Найбільшого ляща піймала дружина 
рибалки Семена, коли забула 
розбудити його на риболовлю, 

– жартує народний фольклор. Але це 
не про нас! Учасники VENTSFISH дуже 
дисципліновані і завжди вчасно прибу-
вають до місця змагань. Незважаючи 
на спекотну погоду, наші «фішмени» 
випромінювали оптимізм і впевненість. 
Розташувавшись на кам'янистому березі, 
вони закинули свої снасті й за допомогою 
наживки і лише їм відомих замовлянь 
стали закликати до себе найбільших 
мешканців Дніпра.
Ви скажете, що риболовля – справа 
не жіноча? А ось наша співробітниця 
Марія Каменчук дотримується іншої 
думки з цього приводу. Чи то бажання 
випробувати справжній спортивний азарт, 
чи то особлива любов до рибних страв 
підштовхнула Марію до участі у змаганнях 
нарівні з досвідченими рибалками. І 
нехай цього разу їй не судилося стати 
призером, вона отримала масу задово-
лення від спілкування з природою і безліч 
захоплених і підбадьорливих поглядів 
колег-чоловіків. До речі, серед чоловічої 
частини команди також було багато 
новачків. Забігаючи наперед, скажемо, 
що переможцем змагань став новий 
учасник, який уперше спробував свої сили 
в змаганнях. Звісно, багатьом бувалим 
рибалкам було трохи прикро за власні 
результати, але що поробиш?

Цікавим нововведенням цього VENTSFISH 
стало вручення нагороди за першу 
спійману рибу. Така додаткова мотивація 
змусила учасників пильно стежити не 
лише за своїми вудками, а й за вудками 
колег. Удача цього дня усміхнулася Сергію 
Якимчуку, який зловив майже золоту 
рибку. І це не жарт: річковий мешканець, 
що відблискував дзеркальною лускою, 
приніс у подарунок Сергію сертифікат на 
покупку товарів у мережі гіпермаркетів 
«Епіцентр». Чи багато ви зустрічали 
у своєму житті риб, здатних на таку 
щедрість?

Проте настав час оголосити переможців 
змагань. Найбільший улов цього дня 
дістався Олегу Безулому – рівно півкіло 
риби! Олег працює в експерименталь-
но-дослідному цеху на посаді інженера зі 
впровадження. Другий результат проде-
монстрував Олександр Міщенко – 405 
грамів. Олександр працює товарознавцем 
у відділі внутрішніх закупівель департа-
менту матеріально-технічного постачання. 
І замкнув трійку призерів Артем Грималь-
ський, провідний інженер-конструктор, 
який працює в конструкторському бюро  
у відділі промислової вентиляції.  

ЗМАГАННЯ
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Його результат – 250 грамів. За підсум-
ками результатів змагань переможцю 
було вручено кубок VENTSFISH, а всі троє 
призерів отримали медалі й подарункові 
сертифікати на купівлю товарів у мережі 
магазинів Flagman.
Проте ніхто цього дня не залишився без 
подарунка. Усім учасникам фестивалю 
було вручено почесні грамоти та пода-
рункові сертифікати на придбання товарів 
у мережі гіпермаркетів «Епіцентр». 
Приємним завершенням фестивального 
дня традиційно стала ароматна юшка, 
приготована з виловленої риби.
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Діти працівників компанії 
допомогли своїм одноліткам
Безумовно, діти – це наше 
майбутнє. І завдання дорос- 
лих – формувати це майбутнє 
сьогодні, виховуючи в моло- 
дому поколінні моральні 
принципи, піклуючись про 
нього і захищаючи. Щоб ще 
раз нагадати про те, що діти 
потребують підвищеної уваги 
та захисту, останніми днями 
травня в компанії «Вентиля- 
ційні системи» пройшла 
благодійна акція, приурочена 
до Дня захисту дітей. Захід 
отримав назву «Діти заради 
дітей» і проходив у форматі 
благодійного ярмарку, в ході 
якого було здійснено збір 
коштів на лікування дітей 
співробітників «Вентс».

Приємно, що така ініціатива знайшла 
відгук у багатьох співробітників 
нашої компанії та їхніх дітей, які 

відвідали «Вентс» з важливою і благо-
родною місією. У першу чергу для наших 
маленьких гостей була проведена озна-
йомча екскурсія по двох сучасних цехах: 
з випуску вентиляторів і виготовлення 
решіток із пластмаси. Робота різних машин 
викликала великий інтерес у дітлахів, адже 
багато з них були присутні на виробничому 
підприємстві вперше. А незабаром 
вже їм самим треба було зайнятися не 
менш цікавою справою – створенням 
унікальних сувенірів власними руками. З 
цією метою для діток було проведено два 
майстер-класи: з виготовлення пташок із 
фетру (для молодшеньких) та сердечок із 
дерева (для старших). Згодом усі виготов-
лені іграшки були виставлені на продаж, 
а зібрані кошти пішли на лікування дітей. 
Крім цього, у компанії було встановлено 
бокси, куди небайдужі співробітники 
«Вентс» робили свої пожертви.

На виготовленні сувенірів юні умільці 
не зупинилися: в якості подарунка для 
співробітників компанії дітлахи підготували 
дві колективні художні роботи на тему 
«Чарівна країна мрій», які було розміщено 
в їдальнях «Вентс». Але і компанія не 
залишила малят без подарунків: за активну 
участь у заході дітворі було вручено 
пам'ятні сувеніри. Особливо сподобалися 
дітям барвисті футболки. По завершенню 
творчої роботи для юних гостей було 
організовано святковий обід з ароматною 
піцою та солодкими частуваннями.
«Дуже приємно відчувати себе феєю, яка 
виконує дитячі бажання, дарує їм та їхнім 
батькам посмішки. Я вдячна нашій компанії 
за змогу втілювати це в реальність», – 
поділилася своїми враженнями Альона 
Радзевіл, фахівець групи внутрішніх комуні-
кацій та організатор заходу. І справді, 
закінчилася акція захопленими відгуками 
дітлахів та їхніх батьків. Тому з упевненістю 
можна сказати, що на «Вентс» народилася 
ще одна добра традиція.

ДОБРА СПРАВА
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Явідпочивав у Єгипті, в курортному місті Хургада, 
розташованому на Червоному морі. Поїхав туди з 

дружиною та дитиною. Моєму синові шість років, тому 
обирали місце спокійніше, а Хургада, за розповідями 
знайомих, якраз таким і є. Синові все дуже сподобало-
ся, особливо пляжі.
Дуже різноманітною нашу подорож не назвеш – як 
правило, ми проводили час на пляжі і купалися в морі. 
Відвідали місцевий аквапарк, від чого син був у вели-
кому захваті. Та й нам з дружиною дуже сподобалося 
відпочивати на цьому курорті. Я був здивований, що, 
працюючи на українському підприємстві, можна отри-
мати такі приємні бонуси. Пишаюся тим, що працюю на 
«Вентс».

Олег ШЕПЕЛЬ, 
оператор-

комплектувальник,
склад № 5

Кращі курорти зустрічають     кращих працівників «Вентс»

Літня пора – це час від-
починку. А, як відомо, 
добре відпочиває той, 
хто добре працює. 
Особливо це стосується 
кращих співробітників 
«Вентс», які традиційно 
отримують у подарунок 
від компанії літні 
сімейні тури на кращі 
курорти Туреччини та 
Єгипту. Літо цього року 
теж не стало винятком: 
чимало наших колег 
вже скористалися 
своїми подарунками, 
відпочили на різно-
манітних курортах та 
повернулися додому 
з безліччю яскравих 
вражень. І ось що вони 
нам розповіли.

Явідпочивала зі своїм чоловіком у Туреччині поблизу курор-
ту Сіде. У нас був дуже хороший готель, в якому було тихо 

та спокійно. Для сімейного відпочинку це просто шик. У готелі 
було багато частувань, навіть більше, ніж потрібно. Обслугову-
ючий персонал уважний та добрий. Одним словом – сервіс! Під 
час подорожі ми їздили на екскурсію до Памуккале, де знахо-
дяться термальні джерела у вигляді терасових ванн. Також там 
знаходяться старий амфітеатр, басейн Клеопатри та красиві 
водоспади білого кольору, які отримали таке забарвлення че-
рез високий вміст кальцію. Було дуже цікаво. Але найбільше 
вразило море – настільки прозоре і чисте, що можна побачити 
дно. При цьому на пляжі було все необхідне, тобто можна було 
безтурботно провести весь день на березі, ніжачись на сонечку 
і ні про що не турбуючись.
Я вважаю, що це прекрасна ініціатива нашої компанії. Вона мо-
тивує співробітників розвиватися і прагнути до кращого резуль-
тату, а ті наші колеги, які вже побували в турі, ще більше відда-
ють себе улюбленій роботі. Це правильний і, скажімо, щедрий 
напрямок назустріч співробітникам «Вентс».

Тамара АНДРІЄВСЬКА,
складальник виробів з пластмаси,
цех виготовлення решіток 
із пластмаси
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Кращі курорти зустрічають     кращих працівників «Вентс»

Володимир ОРДОЯН,
слюсар-ремонтник, 
механічна служба

Компанія подарувала мені мож-
ливість відвідати Туреччину. 

Поїхали всією сім'єю: я, дружина, 
донька та син. «Вентс» забезпечив 
нам відпочинок у п'ятизірковому 
готелі в курортному місті Бодрум. 
Поїздка видалася насиченою. Купа-
лися і в басейнах, і в морі. Для дітей 
там взагалі райські умови, оскільки 
надається багато різних ігор та роз-
ваг. У нашому розпорядженні було 
все, що необхідно для здорового 
відпочинку, навіть тренажерний 
зал, до якого я періодично загля-
дав. А місцева природа і чисте море 
не тільки оздоровили тіло, а й заче-
пили до глибини душі.
Нам пощастило відпочивати в пе-
ріод, коли в місті проходило безліч 
концертних виступів. Приїжджали 
різні артисти з усього світу, в тому 
числі з України, і презентували 
свою національну музику. Вся моя 
родина вдячна компанії за такий чу-
довий і насичений відпочинок.

Завдяки компанії мені випала можливість поїхати разом із сім'єю на відпочинок 
до Туреччини в місто Сіде. Не впевнена, що вийшло б організувати таку подо-

рож самостійно, оскільки завжди не вистачає то часу, то грошей, то виникають ще 
якісь перешкоди. А тут такий приємний подарунок!
На відпочинку я була з чоловіком та донькою. Обрали цю країну, тому що в Єгипет 
якось ніхто не захотів. І потрібно сказати, ми не прогадали. Для нас провели екс-
курсію по старому місту, що було дуже захопливо. Найбільше вразила старовин-
на мечеть. Мені сподобалося, з якою повагою місцеві жителі ставляться до своєї 
історії, традицій та культурних цінностей. З незвичайного ми спробували місцеві 
ласощі – морозиво з козячого молока. Сподобалося. До речі, готують його виключ-
но чоловіки, тому що процес виготовлення вимагає чималих фізичних зусиль. Ну 
і, звісно, всі ми були в захваті від моря. Щиро вдячна нашому підприємству за те, 
що моя праця не залишилася непоміченою. Це дуже мотивує і змушує пишатися 
місцем, де ти працюєш.

Галина ХРАПОЛОВИЧ,
ливарник пластмас,

цех переробки пластмас № 1

У нас із дружиною, можна сказати, 
була романтична подорож: ми їз-

дили тільки вдвох. Обрали Шарм-ель-
Шейх, оскільки ніколи там не були. Це 
один з кращих курортів, тому я вирі-
шив не втрачати можливість, яку по-
дарувала компанія. Обрав Єгипет ще 
й тому, що хотілося побувати на Чер-
воному морі. 
Загалом у нас був активний відпочи-
нок. Ми навіть пірнали з аквалангом. 
Від підводного світу я був у найбіль-
шому захваті. Корали, різні екзотичні 
риби та інша підводна живність – це 
дуже красиво, ніби побував на іншій 
планеті. Крім відпочинку на пляжі, ми 
відвідували екскурсії та взяли участь у 
сафарі. Дуже добре, що наша компа-
нія дарує такі можливості та прино-
сить радість своїм співробітникам.

Олександр НАУМЕНКО,
слюсар-електромонтажник,

цех виготовлення вентиляторів 
(дільниця № 2)

5 років на підприєм
ст

ві

5   років на підприємстві

7 років на підприєм
ст

ві
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ВЕНТС привітав першокласників 
із початком навчального року

Цього сонячного дня на підпри-
ємство завітало 87 майбутніх 
школярів. Тут для дітлахів 

було проведено екскурсію в цеху з 
виготовлення вентиляторів та цеху з 
виготовлення решіток із пластмаси. 
Звісно, потужне виробниче обладнання 
та процес складання продукції захопили 
малечу, але найбільший інтерес у них 
викликав майстер-клас, під час якого 
вони мали змогу самостійно скласти 
вентилятори.
Але найцікавіше було попереду. У їдальні 
компанії майбутні першокласники 
побачили незвичне видовище – наукове 
шоу зі справжніми хімічними дослідами. 
Маніпуляції з різноманітними хімічними 
речовинами та інші експерименти 
виявилися настільки цікавими й захо-

пливими, що навіть дорослі відчули себе 
школярами і з подивом спостерігали за 
тим, що відбувається.
Після наукового шоу почалася активна 
частина свята. Веселі аніматори провели 
для дітлахів низку ігор та конкурсів 
на подвір’ї підприємства. Першачки 
танцювали, стрибали та щиро сміялися, 
що викликало усмішки й на обличчях 
їхніх батьків. Наприкінці свята кожен 
школярик отримав від компанії свій 
перший шкільний рюкзак, набори 
необхідних канцтоварів та брендовані 
сумки для змінного взуття. Таким чином, 
компанія «Вентс» не лише порадувала 
малечу, але й частково допомогла 
їхнім батькам у вирішенні проблем із 
пошуком і придбанням необхідного 
шкільного приладдя. «Приємно 

працювати в компанії, яка щороку 
влаштовує дітям такі цікаві заходи і 
дарує їм позитивні емоції та корисні речі 
для навчання. Цього року до першого 
класу пішов мій син, а вісім років тому 
так само я готувала до школи свою 
доньку. І тоді, і зараз «Вентс» забезпечив 
моїх дітей майже всім необхідним для 
школи», – зазначила Людмила Мельник, 
головний фахівець компанії із зв’язків з 
громадськістю.
Безперечно, свято на честь першого 
вересня в компанії «Вентс» зарядило 
першачків на новий етап у їхньому житті, 
додало їм наснаги для гарного навчання, 
високих оцінок і, що найголовніше, дало 
змогу ще раз насолодитися веселощами 
безтурботного літа напередодні першого 
в їхньому житті навчального року.

ШКОЛА

Останніми вихідними літа в 
Україні було зафіксовано рекордні 
продажі квітів, канцтоварів та 
шкільного приладдя. Так країна 
відреагувала на наближення 
нового навчального року. А 
напередодні цієї події компанія 
«Вентиляційні системи» тради-
ційно запросила до себе в гості 
дітей своїх працівників, які ось-ось 
мали вперше вдягнути шкільну 
форму, і влаштувала для них 
справжнє захопливе свято.
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