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НА ШЛЯХУ ДО
УСПІХУ ЗУПИНОК
НЕ БУВАЄ
У компанії стають до ладу
нові сучасні оброблювальні
центри та верстати
від найкращих світових
виробників

ВЕНТС ДОБРЕ
ПРАЦЮЄ І ЦІКАВО
ПОДОРОЖУЄ
Найкращі виробничі колективи
компанії за підсумками минулого
року відкривають Україну

Р.
6

Євген Карпенко розповідає про ключові етапи
власної кар'єри в компанії та свій цех

О

Група працівників компанії
здійснила сходження на
найвищу гору країни Говерлу

ЦІНУЮ
В ПРАЦІВНИКАХ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,
ЧЕСНІСТЬ ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ
СТ

ПРАПОР ВЕНТС –
НА НАЙВИЩІЙ
ТОЧЦІ УКРАЇНИ

МОДЕРНІЗАЦІЯ

Потужності Вентс посиляться
завдяки запуску нового верстата
TruPunch 1000
Процес оновлення
та розширення
виробничих потужностей компанії Вентс
продовжує набирати
обертів. Згідно з програмою модернізації
виробництва в одному
з цехів підприємства
встановлено новий
координатно-пробивний прес TruPunch
1000 від усесвітньо
відомого виробника
TRUMPF.
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становлення нового
виробничого
обладнання в компанії
викликане щораз більшим
попитом на продукцію Вентс
і, відповідно, необхідністю
планомірного нарощування
виробництва. Уведення
в експлуатацію координатнопробивного преса TruPunch
1000 дозволить розширити
можливості цеху металообробки і забезпечити зростання обсягів виробництва
деталей з металевого листа.
Новий верстат дозволяє здійснювати одразу кілька операцій: вирубування, накатування
різьби, відбортувальне витягання і гнуття пластин. Він має
низку унікальних функцій і
вирізняється компактністю та
високою швидкістю обробки
деталей: листи завтовшки до
6,4 мм обробляються зі швидкістю до 600 ходів на хвилину.
Листи середнього формату

повністю обробляються за
один затиск без додаткового
перехоплення. Також звертає
на себе увагу інноваційна
динаміка: завдяки використанню компактного і динамічного привода Delta Drive
переміщення оброблюваного
листа і укладального столу
здійснюється не по двох осях,
а по одній осі X, адже по осі Y
переміщується сама вирубна
голівка.

Цікавою особливістю
TruPunch 1000 є можливість
його дооснащення до
верстата для вирубування і
лазерного різання TruMatic
1000 fiber, у тому числі
за рахунок підключення
твердотільного лазера
TruDisk потужністю 3 кВт.
Це дозволить здійснювати
комбіноване оброблення
деталей на одному компактному верстаті.
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Введено в дію нові верстати
з випуску фасонних виробів

Дотримуючись
високих стандартів
виробництва,
компанія Вентс регулярно оновлює свої
виробничі потужності.
Не стало винятком і
літо нинішнього року.
Слідом за новими
листозгинальними і
координатно-пробивними пресами TRUMPF
у компанії введено
в експлуатацію два
нових верстати на
дільниці з випуску
спірально-навивальних повітропроводів
і фасонних елементів
(Спіро). Нові машини
покликані ще більше
автоматизувати роботу
дільниці та підвищити
її продуктивність.

Н
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а дільниці Спіро
виготовляється
широкий асортимент
повітропроводів і оцинкованих фасонних виробів, таких
як муфти, ніпелі, відводи,
трійники, перехідники,
хрестовини та заглушки, які
дозволяють скласти систему
повітропроводів будь-якого
рівня. Збільшення попиту на
цю продукцію і зростання
обсягів виробництва потребують посилення виробничих
потужностей, для чого на
дільниці було встановлено
два нових верстати 2020
року випуску: машина
для закочування гумових
ущільнювачів і верстат для
вальцювання фітингів.
Верстат для закочування гумових ущільнювачів введено
в дію з метою автоматизації
операції закочування гумових
ущільнювачів на муфтах,
ніпелях та заглушках круглого
перерізу. Машина здійснює
зигування на заготівлі з метою
створення ребра жорсткості,
відбортування, укладання

ущільнювальної манжети та її
закочування. Запуск верстата
дав змогу значно скоротити
виробничий цикл виготовлення продукції і збільшити
продуктивність процесу.
Другий верстат призначений
для фальцювального
з'єднання сегментів. Він має
дві незалежні робочі станції,
завдяки чому на ньому
одночасно можуть працювати
два оператори: один виконує
формування фальца, а
інший – складання фальца.
Продукцію, вироблену на цій

лінії, характеризують висока
щільність шва (система
повітропроводів витримує
постійний тиск потоку повітря
до 3000 Па) без порушення
цинкового покриття на
фальцювальному з'єднанні і
абсолютно гладка внутрішня
поверхня. Новий верстат
посилив наявні потужності
дільниці Спіро, представлені
обладнанням швейцарського
виробництва, і збільшив
продуктивність процесу
виготовлення фасонних
виробів.

3

100 робіт Івана Марчука
у спеціальному випуску журналу
VENTS Magazine

Компанія «Вентиляційні
системи» рада повідомити
про вихід спеціального
номера журналу VENTS
Magazine, який без перебільшення можна назвати
історичним. І річ тут зовсім
не у збільшеному форматі та
більшій кількості сторінок,
яка майже удвічі перевищує
звичайний обсяг видання.
Унікальність номера в тому,
що він повністю присвячений
життю і творчості нашого
геніального співвітчизника,
відомого українського
художника Івана Марчука.
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исленні клієнти, партнери та
друзі Вентс добре знають, що
упродовж багатьох років компанія
випускала і продовжує випускати настінні
корпоративні календарі з роботами
відомих світових художників минулого
і сьогодення. Календар 2020 року
присвячено творчості Івана Степановича
Марчука. Проте масштаби цієї особистості
та її творчих досягнень настільки великі,
що не можуть вміститися в рамки
звичайного календаря. Саме тому компанія
вирішила розповісти більше про нашого
славетного співвітчизника і випустила
спеціальний подарунковий номер журналу
VENTS Magazine, повністю присвячений
творчості Івана Марчука. Більша частина
тиражу видання буде надіслана клієнтам
і партнерам компанії. «Це наш подарунок
усім друзям Вентс, яким ми вдячні за
багаторічне партнерство та довіру», –
підкреслив у своєму зверненні до читачів
директор компанії Валерій Коломійченко.
Видання умовно можна розділити на два
блоки. У першому блоці опубліковано
монологи Івана Марчука, в яких художник
розповідає про себе та свою творчість.
Номеру передує фраза живописця
про таїнство народження його робіт:
«Майбутні картини мені просто являються.
Немов розмотуєш клубочок видінь, і
поступово вимальовується картина. Світ

мистецтва відрізняється від реального
світу, він більш справжній...». Другий
блок являє собою художній альбом, у
якому представлено 100 робіт майстра з
усіх періодів його творчості, багато з яких
раніше рідко публікувалися. «Журнал дає
змогу читачеві ознайомитися в цілому з
усією творчістю Івана Степановича, що
дозволяє побачити всі грані його таланту
і простежити розвиток творчої думки», –
зазначив головний редактор видання
Олег Колодій.
Нагадаємо, що Іван Марчук є найтитулованішим сучасним українським
художником, творчий багаж якого
становить близько 5000 робіт і понад
200 персональних виставок в Україні
та за її межами. Відоме британське
видання The Daily Telegraph включило
нашого талановитого співвітчизника до
рейтингу «100 геніїв сучасності». Творчість
українського живописця ділиться на 13
циклів: «Голос моєї душі», «Цвітіння»,
«Пейзаж», «Шевченкіана», «Портрет»,
«Кольорові прелюдії», «Натюрморт»,
«Нові експресії», «Біла планета I», «Біла
планета II», «Виходять мрії з берегів»,
«Погляд у безмежність» і «Керамічні
панно, пластика». Сьогодні Іван Марчук
працює над створенням картин з нового
циклу, який буде представлений роботами у чорно-білому виконанні.
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Вітаємо найкращих співробітників!
ЛІДЕРИ

Зміна «А» (майстер Шпак Ростислав Васильович),
цех металовиробів, дільниця «Амада»

Бригада №23 (бригадир Хомич Дмитро Олегович),
цех виготовлення вентиляторів
2020 рік

Виробничий
підрозділ

Червень

Липень

Серпень

Цех виготовлення
вентиляторів

Бригада №3 (бригадир Кирилюк
Світлана Анатоліївна);
бригада №13 (бригадир Невинська
Олена Анатоліївна);
бригада №23 (бригадир Хомич Дмитро
Олегович);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Бригада №1 (бригадир Ковальчук
Світлана Василівна);
бригада №11 (бригадир Кривошея
Надія Іванівна);
бригада №23 (бригадир Хомич Дмитро
Олегович);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Бригада №3 (бригадир Кирилюк
Світлана Анатоліївна);
Бригада №16 (бригадир Пазиняк
Антоніна Андріївна);
Бригада №22 (бригадир Круковський
Костянтин Геннадійович);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Цех виготовлення
решіток із пластмаси

Бригада Рижикової Наталії Юріївни

Бригада Очеретяної Лариси Леонтіївни

Бригада Міщенко Наталії Петрівни

Цех пакування №4

Бригада Доценко Людмили Василівни

Бригада Доценко Людмили Василівни

Бригада Гамули Світлани Михайлівни

Цех виготовлення
припливно-витяжних
установок

Дільниця керівних пристроїв, бригадир
Гордієнко Валентина Дмитрівна

Дільниця керівних пристроїв, бригадир
Гордієнко Валентина Дмитрівна

Дільниця рекуператорів, начальник
дільниці Савоста Ігор Васильович

Цех виготовлення
моноблокових
припливно-витяжних
установок

Лінійка №4, майстер Тарасенко Іван
Володимирович

Лінійка №2, майстер Волков Сергій
Петрович

Лінійка №6, майстер Будник Сергій
Олексійович

Цех виготовлення
промислової вентиляції

Лінійка №5, майстер Кримаренко
Сергій Петрович

Лінійка №1, майстер Пащенко Тетяна
Петрівна

Лінійка №1, майстер Пащенко Тетяна
Петрівна

Цех металовиробів

Дільниця «Амада»: зміна «А», майстер
Шпак Ростислав Васильович;
дільниця «Штампування»: зміна «Б»,
майстер Кабиш Сергій Володимирович;
дільниця «ПВ»: зміна майстра Зубова
Андрія Віталійовича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра Солов’я
Юрія Володимировича

Дільниця «Амада»: зміна «А», майстер
Шпак Ростислав Васильович;
дільниця «Штампування»: зміна «Б»,
майстер Кабиш Сергій Володимирович;
дільниця «ТДУ»: зміна майстра
Селенчука Євгенія Олександровича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра
Солов’я Юрія Володимировича

Дільниця «Амада»: зміна «А», майстер
Шпак Ростислав Васильович;
дільниця «Штампування»: зміна «Б»,
майстер Кабиш Сергій Володимирович;
дільниця «ТДУ»: зміна майстра
Селенчука Євгенія Олександровича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра
Солов’я Юрія Володимировича

Цех переробки
пластмас №1

Зміна «А» майстрів Михайленко
Зінаїди Володимирівни, Гуркевич
Наталії Анатоліївни

Зміна «А» майстрів Михайленко Зінаїди
Володимирівни, Гуркевич Наталії
Анатоліївни

Зміна «D» майстрів Дідковського
Руслана Миколайовича, Бердниченко
Юрія Миколайовича

Цех переробки
пластмас №2

Зміна майстра Семененка Олега
Леонідовича (дільниця екструзії)

Зміна майстра Семененка Олега
Леонідовича (дільниця екструзії)

Зміна майстра Семененка Олега
Леонідовича (дільниця екструзії)

Цех фарбування

Бригада Л2, бригадир Комарова
Оксана Володимирівна (лінія
автоматичного фарбування)

Бригада Л1, бригадир Лазебник Руслан
Олександрович (лінія автоматичного
фарбування)

Бригада Л2, бригадир Комарова
Оксана Володимирівна (лінія
автоматичного фарбування)

Примітка: фотографії бригад зроблено до введення в Україні карантинних обмежень.
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Євген Карпенко:
«Ціную в працівниках відповідальність,
чесність та цілеспрямованість»
Начальником цеху він став у 25
років, що само собою є унікальною подією, яка ламає наявні
стереотипи про вік керівників
вищої ланки. Сьогодні цех, яким
він керує, є заводським лідером з
модернізації виробничого обладнання, де регулярно стають до
ладу найсучасніші металообробні
верстати. А ще він полюбляє
кемпінгувати, цитувати Стіва
Джобса і вважає, що щастя потребує тиші. Наш сьогоднішній гість
– начальник цеху металовиробів
компанії «Вентиляційні системи»
Євген КАРПЕНКО.
– Євгене, розпочнемо з Вашої освіти.
Де Ви навчалися і за якою спеціальністю?
– У 2003 році я закінчив Донбаську
державну машинобудівну академію
у місті Краматорську та здобув вищу
інженерно-технічну освіту за спеціальністю «Обладнання для обробки металу
під тиском».
– Після закінчення академії Ви одразу
прийшли на Вентс чи довелося ще десь
попрацювати?
– Після навчання мене як випускника
вищого навчального закладу за
програмою державних замовлень було
направлено працювати на держпідприємство АТЕК на посаді механіка штампувального цеху. А далі все відбувалося за
відомим прислів’ям: «Не було б щастя,
та нещастя допомогло». Перебуваючи на
лікуванні у Боярській районній лікарні
(за місцем територіального медичного
обслуговування), я випадково дізнався
про місцеве підприємство, яке якраз
набирало обертів, активно розвивалося
і потребувало молодих фахівців. Ця
інформація мене зацікавила і я звернувся
до відділу кадрів. Так і розпочався мій
професійний шлях у компанії Вентс, де я
працюю вже 16 років.
– На якій посаді Ви розпочали свій
професійний шлях на нашому підпри-
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ємстві і як складалася ваша подальша
кар’єра?
– Керівництво компанії Вентс завжди
мало прогресивні погляди і підтримувало
молодих фахівців. Тому мене одразу
прийняли на посаду майстра цеху
металовиробів. У підпорядкуванні в мене
було 80 робітників і я відповідав за роботу
чотирьох дільниць. Намагався наполегливо працювати і через певний час
уже мав непоганий досвід та практичні
знання. Мабуть, саме завдяки цьому в
жовтні 2006 року мені було запропоно-

вано обійняти посаду начальника цеху
металовиробів.
– Мало кому про це відомо, але начальником цеху металовиробів Ви стали у
25-річному віці. Це унікальний випадок у
нашій компанії…
– Так, і це теж невипадково. На той час
звільнилася посада начальника цеху,
і керівництво підприємства вирішило
ризикнути та надати змогу спробувати свої
сили на цій посаді молодому амбітному
спеціалісту. І я погодився, усвідомлюючи
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вашому цеху, зробити успішну кар’єру
на нашому підприємстві?

той високий рівень відповідальності та
обсяги робіт, які на мене чекали.

– Шанси досить високі, але усе
залежить від самого працівника, його
наполегливості та бажання розвиватися.
Якщо подивитися на нинішній керівний
персонал цеху, то можна побачити, що
близько 80% його складу – це вчорашні
наші працівники, які працювали тут на
робітничих посадах.

– Як Ви почувалися в перші місяці
роботи на посаді начальника цеху?
Чи були якісь труднощі в роботі з
підлеглими?
– Звісно, труднощі були. Зазвичай вони
виникали через одвічний конфлікт
поколінь, різні погляди, різні технології,
знання та навички. Усе це викликало
часом непорозуміння, але завжди
вирішувалося шляхом переговорів та
компромісів.
– Що для Вас є найважчим у Вашій
роботі і що вважаєте своїм головним
досягненням?
– Безперечно, складнощі полягають
у тому, щоб організувати ефективну
раціональну роботу цеху. Зовсім нелегко
навчити людей спочатку думати, а
потім робити, використовувати свій час
ефективно, створювати не процес,
а результат. А своїм головним досягненням я вважаю створення прекрасного
колективу цеху металовиробів, де всі
працюють злагоджено і чудово доповнюють одне одного.
– Ваш цех є беззаперечним лідером за
темпами модернізації виробничого
обладнання: тут регулярно запускаються в роботу нові найсучасніші
верстати. З чим це пов’язано?
– Зменшення витрат, постійне вдосконалення деталей, що випускаються в цеху,
автоматизація процесів, зростання вимог
кінцевих споживачів до готової продукції,
збільшення конкуренції – усе це веде до
постійної модернізації обладнання і є
одним із пріоритетів розвитку компанії
в цілому.
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– Ви можете поділитися думками, що
Вам подобається в компанії Вентс і що
б Ви бажали змінити?

– Нове сучасне обладнання потребує
висококваліфікованого персоналу. Як Ви
вирішуєте кадрове питання?
– На жаль, українська професійна освіта
вже давно не здатна забезпечити
підприємства кваліфікованими випускниками. Навчальні заклади не мають змоги
навчати студентів працювати на сучасному
професійному обладнанні, тому компанія
готує спеціалістів своїми силами та за
власний кошт. У нас працює програма
наставництва: на підприємство запрошуються спеціалісти, які навчають здібних
співробітників працювати на сучасних
оброблювальних центрах і верстатах, які
постійно оновлюються для потреб цеху.
– Чи можете Ви назвати три основні
риси, які мають бути притаманні
співробітникам вашого цеху?
– Так, це відповідальність, чесність та
цілеспрямованість.
– На Ваш погляд, які шанси мають
молоді спеціалісти, що працюють у

– Подобається те, що компанія Вентс
швидко розвивається, впроваджує
новітні технології, розширює асортимент,
розвиває ринки збуту. Але водночас
потрібно боротися з бюрократією на всіх
рівнях.
– Якщо Ви не проти, розкажіть трохи
про Вашу сім’ю.
– На це запитання відповім так: «Щастя
потребує тиші».
– Сподіваюся, Ваші захоплення не є
секретом і не потребують тиші…
– Ні, тут секретів немає. Обожнюю
кемпінг, риболовлю і все, що з цим
пов’язане.
– І насамкінець наше традиційне
запитання: що б Ви хотіли порадити
працівникам вашого цеху і всім співробітникам нашої компанії в цілому?
– Хотів би їм порадити не поспішати. Як то
кажуть, усе приходить у свій час для тих,
хто вміє чекати. Ви обов’язково досягнете
бажаного результату, якщо докладатимете
певних зусиль і не форсуватимете події.
Головне, як казав Стів Джобс, «працювати
треба не 12 годин, а головою».
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ВІДПОЧИНОК

Хто добре працює, той цікаво
подорожує. Так звучить девіз
програми преміювання найкращих виробничих команд «Тури
вихідного дня», яка вже декілька
років діє в компанії «Вентиляційні
системи». Одноденні поїздки
найцікавішими місцями України
дозволяють працівникам
підприємства гарно відпочити та
поспілкуватися в неформальній
обстановці, зарядитися позитивними емоціями, розширити
свій кругозір і в цілому сприяють
згуртуванню колективів. Програма
діє і цьогоріч, і ми вже можемо
розповісти про чергові цікаві
подорожі наших колег.

У пошуках сили
Перший літній тур вихідного дня відбувся
першого серпня. Цього дня у цікаву
подорож вирушили шість найкращих
виробничих колективів Вентс за підсумками минулого року: бригада №1
на чолі зі Світланою Ковальчук, бригада
№17 з Людмилою Савенко, бригада
№24 з Ларисою Зубченко, бригада
операторів тамподруку на чолі з Наталією
Ігнатенко (всі – з цеху виготовлення
вентиляторів), бригада Марії Шишкіної з
цеху виготовлення решіток із пластмаси,
а також бригада Людмили Доценко з цеху
пакування №4.
Екскурсія тривала один день і мала
назву, що інтригує "У пошуках сили:
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Вентс працює    

гора Тотоха й могутній Богуслав". Наші
колеги попрямували до старовинного
українського міста Богуслава, який було
засновано у першій половині XI століття
київським князем Ярославом Мудрим.
Програма туру включала відвідування
таємничих місць сили, розповіді про
неймовірні історії кохання та життєві
драми, ознайомлення з легендами та історичними сказаннями, а також милування
мальовничими місцевими краєвидами, на
які так багата ця місцевість.
Прибувши на місце, наші колеги одразу
ознайомилися з найстарішою будівлею
Богуслава – кам’яницею, а також найгарнішим будинком міста, який раніше
належав купцю Покрасу, а сьогодні є приміщенням міської ради. Згодом мандрів-

ники завітали до майстерні ткацтва, де
спробували власноруч виткати справжній
богуславський рушник, приміряли готові
вишиванки та влаштували фотосесію. Найбільший інтерес у гостей викликав процес
налаштування ткацького станка, який
є досить складним і вимагає серйозної
підготовки. Далі гостей з Боярки запросив
на гостини дім-музей Марка Вовчка, який
розкрив деякі таємниці з життя відомої
української письменниці, які не увійшли
до підручників шкільної програми.
Наступна частина подорожі проходила
на природі. Екскурсанти пройшлися
екостежиною на пагорб до чоловічого
монастиря та вийшли до мосту кохання.
Як запевняють туристичні проспекти та
місцеві мешканці, якщо на цьому мості
загадати будь-яке бажання, то… ну далі
ви знаєте. А ще наші колеги відвідали
урочище «Яма», де в оточенні мальовничих скель та бурхливих потоків води мали
змогу скупатися в освіжній воді, після
чого влаштували пікнік посеред дерев і
скель. Наступною локацією було ще одне
урочище з поетичною назвою «Калиновий кущ», де знаходяться джерела зі
смачною цілющою водою.
Кінцевою метою мандрівки було село
Медвин. Саме тут, за словами багатьох
містиків та екстрасенсів, знаходиться місце
колосальної енергетики та сили землі –
гора Тотоха. Подейкують, що цей курган
є одним із так званих енергетичних пупів
Землі, місцем позитивної енергетики, сили
та зцілення. Багато людей приїжджають
сюди, щоб відчути особливий вплив
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     та подорожує...
цього місця на організм: по всьому тілу
немов розливається тепло і поліпшується
загальний стан здоров’я. Наповнившись
позитивною енергетикою, колеги також
завітали у гості до стародавнього дуба.
Цьому велетню вже понад 600 років, а він
і досі стоїть непохитно, дивуючи так багато
поколінь своєю силою та міццю.
Радісні та сповнені приємних вражень
співробітники Вентс під вечір повернулися
додому. На думку учасників мандрівки,
екскурсія була цікавою та пізнавальною,
та й з погодою пощастило. На запитання,
куди б іще хотілося поїхати наступним
разом, учасники туру Роман Іванов та
Тетяна Домашенко відповіли з усмішкою:
«Та будь-куди, навіть знову до Богуслава,
тому що такі мандрівки об'єднують людей,
приносять задоволення, позитивні емоції
і запам’ятовуються на все життя».

Таємниця Лукавиці,
осетри і Гадюча балка
Саме таку загадкову назву мав тур
вихідного дня, в якому взяли участь ще
дві найкращі бригади Вентс за підсумками
2019 року, а саме працівники виробничої
лінійки №2 майстра Сергія Волкова
(цех виготовлення моноблокових припливно-витяжних пристроїв) та бригада
Валентини Гордієнко (дільниця керівних
пристроїв та зразків у цеху виготовлення
повітряно-витяжних установок). З самого
ранку 29 серпня наші колеги вирушили
маршрутом хутір Вільний – с. Підгірці – с.
Нещерів – с. Халеп’я – Обухів – Українка.
Перша зупинка – хутір Вільний на околиці
Києва, де відбулася пішохідна прогулянка
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урочищем «Гадюча балка» до місця, де
розгортаються мальовничі краєвиди. Саме
звідси Київ видно як на долонях. Урочище
й досі зберігає свій рельєф, нагадуючи,
який вигляд мала наша столиця тисячу
років тому. Щоб побачити цю красу,
нашим колегам довелося пройти нелегкий
шлях через лісові хащі, підтримуючи
одне одного. Але хутір Вільний здивував
не лише цим. У Церковщині – історичній
місцевості на території Голосіївського
району Києва – нашим туристам
запропонували здійснити цікаву подорож
старовинними печерами. Тож озброївшись
лише свічками, екскурсанти вирушили до
підземелля в супроводі монаха-гіда, який
розповідав історичні таємниці з життя стародавніх монахів. Додала емоцій нашим

мандрівникам і гора для парапланеристів,
де можна відчути найсильніші вітри, за
якими так завзято ганяються спортсмени.
До речі, саме з цього місця добряче
проглядається старе русло Дніпра.
Подальший шлях туристів пролягав через
села Підгірці та Нещерів, де знаходяться
унікальні церковні споруди XVIII століття.
Спочатку працівники Вентс ознайомилися
з Михайлівською козацькою церквою
1742 року в Підгірцях, де була оглядова
екскурсія, а потів відвідали Спасо-Преображенський монастир 1794 року в Нещерові.
Наступне село Халеп’я запросило
екскурсантів до музею Вікентія Хвойки,
який у 1896–1898 роках проводив тут свої
перші розкопки поселення трипільців і
упродовж двох років жив та працював у
місцевій школі грамоти. Тому не дивно, що
саме ця будівля нині відіграє роль музею
видатного археолога. До речі, музей було
відкрито 20 лютого 2009 року, саме в день
народження Вікентія Хвойки.
До програми подорожі входило відвідування ще одного музейного закладу –
історико-краєзнавчого музею в Обухові.
А кінцевою зупинкою туру була осетрова
ферма в місті Українка, де гостей особливо
вразили риба-альбінос та осетер завдовжки у зріст людини. А ви знали, що для
того, щоб дочекатися нового покоління
осетрів, дорослу рибу потрібно вигодовувати 7–10 років? Тож, отримавши чимало
цікавої інформації і зарядившись позитивними емоціями, наші колеги попрямували
додому з думками про майбутні виробничі
досягнення та нові цікаві екскурсії.
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Щороку співробітники Вентс масово
відзначають День Незалежності
України. Не став винятком і нинішній рік. Майже півсотні працівників
компанії взяли участь в оголошеному фотоконкурсі, присвяченому
цьому святу, і запропонували свої
власні фотографії з елементами
української автентичності. Світлини
рясніють усмішками наших колег у
вишиванках, віночках, у соняшнику,
посеред гілля калини, квітів та інших
символів та атрибутів української
культури. На жаль, через брак газетної площі ми не в змозі розмістити
всі фотографії, тому представляємо
вашій увазі лише частину.

Костянтин Пилюшенко

Жовто-блакитний настрій

у День Незалежності України

Лідія Глущенко

Олександр Михальчук
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Володимир Стеценко

Тетяна Ліпінська

Людмила Турейчук
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Наталія Ковальчук

Анатолій Комаров
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КОМАНДА

Прапор Вентс дістався найвищої
точки України
Якщо гора не йде до
Вентс, то Вентс іде
до гори. Саме так
вирішила група співробітників компанії
«Вентиляційні системи», які поставили
собі за мету піднятися
на найвищу гору
українських Карпат
Говерлу і розгорнути
на її вершині корпоративний прапор. І це їм
вдалося!
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М

іж сходженням на
гірську вершину і
рухом до успіху є
багато спільного. І в тому, і в
іншому випадку необхідно
визначити мету, обрати
оптимальний маршрут,
правильно розподілити сили і
не звертати з обраного шляху.
І якщо поруч твої друзі й однодумці – шлях стає набагато
легшим, а мета набагато
ближчою. Саме це і продемонстрували своїм сходженням на Говерлу співробітники
Вентс. Згуртованість, взаємна
підтримка та взаємовиручка,
проявлені під час підйому,

дозволили нашим колегам
підкорити заповітні 2061 м
над рівнем моря, розгорнути
на вітру прапор компанії і
дружно виголосити: «Ми це
зробили!»
«Сходження на гору було
непростим. Ми не поспішали,
часто робили зупинки в
дорозі й насолоджувалися
природою і тишею Карпат.
Приємно, що погода нас
не підвела: був сонячний
день без вітру і дощу. Але
найяскравіше враження – це
останні кроки на вершину.
У цей момент емоції просто
зашкалювали, і кожен з нас

відчув себе переможцем»,
– поділилася своїм настроєм
Людмила Мельник, головний
фахівець зі зв'язків із громадськістю компанії Вентс.
Цей візит у Карпати запам'ятається нашим колегам не
лише сходженням на Говерлу,
а й цікавими зустрічами та
знайомством з місцевою
культурою і звичаями. Відвідування Музею гуцульських
традицій і обрядів, Музею
штопора, а також Золочівського замку дозволило не
лише розширити кругозір
гостей, а й привезти з собою
безліч приємних спогадів.
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До подорожі у країну
знань готові!

Для багатьох наших співвітчизників серпень – це
не лише літо, сонце і довгоочікувана відпустка, а й
передшкільна метушня,
яка змушує на певний час
забути про відпочинок
і зайнятися придбанням
шкільного приладдя для
своїх малюків. Але для
співробітників компанії
Вентс, діти яких уперше
йдуть до школи, ці питання
вирішуються швидше
і простіше, адже щороку
компанія влаштовує для
першокласників розважально-пізнавальні заходи
із врученням їм необхідних шкільних наборів
для навчання. Не став
винятком і нинішній рік, в
якому готувалися вперше
сісти за шкільні парти 76
діточок працівників Вентс.
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і зрозумілих причин
програма дитячого
свята цього року
зазнала певних змін. Через
обмеження, пов'язані з
проведенням карантинних
заходів, наші маленькі гості
при вході на територію
підприємства ретельно
вимили ручки, отримали
у своє розпорядження
медичні маски й були поінформовані про правила їх
використання. Також уперше
довелося відмовитися від
присутності на заході їхніх
батьків, але це жодним
чином не вплинуло на
святковий настрій дітвори.
Упродовж двох годин понад
30 майбутніх першокласників гралися, змагалися,
веселилися й дивувалися.
А допомагали їм у цьому
Рожева Фея, Піратка,
Фея мильних бульбашок
та веселий Динозаврик.
Особливе захоплення
малюків викликала Фея, яка
творила дива з мильної піни
і занурювала маленьких гостей усередину величезних

бульбашок. Це нагадувало
казку, секрет якої школярі
дізнаються згодом на уроках
фізики. За традицією на
завершення свята кожній
дитині були вручені брендовані рюкзачки з наборами
канцелярського приладдя
і сумочки для спортивного
взуття. І як же без солодких
частувань? Незважаючи
на відсутність спільного
солодкого столу, кожна
дитина отримала набір
різноманітних смаколиків.
Дитяче свято вдалося, про
що свідчили радісні усмішки
дітвори і слова подяки від

ШКОЛА

їхніх батьків. «Спасибі за
свято й подарунки, син
залишився дуже задоволений», «Величезне дякую!
Емоції переповнюють! Ми
задоволені», «Усе було
супер! Дитині дуже сподобалося!», – дякували організаторам святкового заходу
співробітники підприємства
Максим Павлюк, Олена
Бельма, Юрій Науменко та
інші. Попереду в малюків
довгий навчальний рік,
тому компанія Вентс бажає
всім школярам цікавого
навчання, глибоких знань і
високих оцінок.
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СПОРТ

Нові горизонти

команди «Ветеран-Вентс»
У вересні цього року
футбольній команді
«Ветеран-Вентс» з Боярки виповнилося 12
років. Увесь цей час
колектив брав активну
участь у ветеранському
футбольному русі України і має у своєму
активі чимало високих
спортивних досягнень.
Цього року в наших
футболістів з'явився
шанс вписати найбільш
яскраву сторінку у свою
історію успіху. Завдяки
продемонстрованим
високим результатам
команда «ВетеранВентс» вперше бере
участь у Відкритому
чемпіонаті Києва у віковій категорії 45+, де намагається продемонструвати свій найкращий
футбол і поборотися за
високі місця.
Після тривалого затишшя,
викликаного карантинними
заходами, футбольне життя
країни потроху ожило. Слідом
за професійними лігами

в боротьбу за різні титули вступили і команди футбольних
ветеранів. Одна з них – «Ветеран-Вентс», яка стартувала у
Відкритому чемпіонаті міста
Києва в категорії 45+. У цьому
турнірі боярській команді
належить зіграти 12 матчів з
футбольними колективами
Києва, Білогородки, Гостомеля та Петропавлівської
Борщагівки. Участь у цьому
чемпіонаті точно не стане
для боярчан легкою прогулянкою, адже за команди
суперників грає чимало
відомих футболістів, таких
як Сергій Нагорняк, Едуард
Цихмейструк або сьогоднішній

президент футбольного клубу
Української Прем’єр-ліги
«Олімпік» Владислав Гельзін.
Тому для нашої команди це не
лише серйозний виклик, але й
можливість заявити про себе
на новому рівні й отримати
цінний ігровий досвід. Вже
позаду перше коло турніру,
і команді «Ветеран-Вентс»
є чим пишатися, адже з шести
зіграних матчів наші футболісти виграли два (3:2, 2:0)
та один зіграли унічию (1:1).
За час свого існування
«Ветеран-Вентс» неодноразово показував гідні
результати, в тому числі на
міжнародній арені. Так, у 2014

році боярчани перемогли
в Європейському кубку
співдружності міст, фінал
якого відбувся в Словаччині.
Два роки тому команда стала
переможцем Першої ліги
асоціації футзалу, а також
перемогла в чемпіонаті міста
Боярки за Кубок мера. Клуб
регулярно посідає призові
місця в чемпіонаті Києво-Святошинського району. Компанія
«Вентиляційні системи» бажає
команді ніколи не зупинятися
на досягнутому, постійно
прогресувати, демонструвати
результативний футбол і
радувати вболівальників
новими перемогами.

Звернення до працівників їдалень Вентс

Ш

ановні наші колеги! Упродовж усього періоду карантинних обмежень ви невпинно працювали і продовжуєте працювати заради того, щоб співробітники нашого
підприємства мали змогу щоденно обідати і якісно виконувати
свої прямі обов’язки. Незважаючи на певні труднощі, пов’язані
з напруженим графіком роботи, необхідністю приготування,
упакування та транспортування обідів, ви чітко налагодили цей
складний процес і гідно виконуєте свою роботу. Завдяки вашим
злагодженим зусиллям наша компанія стабільно працює і є
однією з найстабільніших.
Усі ми цінуємо вашу працю і зичимо вам міцного здоров’я,
гарного настрою і подальших успіхів!
Керівництво компанїї «Вентиляційні системи»
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