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З Новим роком
та Різдвом
Христовим!
Вітаю всіх працівників Вентс
із новорічними святами!
Нехай ці святкові дні освітять ваші
домівки найяскравішим світлом
і вірою у краще майбутнє,
а новий 2021 рік стане для всіх
роком нових можливостей,
нових досягнень і здійснення
найзаповітніших мрій!
Щасливого нового року!
Коломійченко
Валерій Олексійович,
директор компанії
«Вентиляційні системи»

МОДЕРНІЗАЦІЯ

Вентс посилився
новим верстатом плазмового
різання металу

Нинішній рік не перестає
дивувати і випробовувати
всіх на міцність, проте для
компанії Вентс це не є
приводом для перегляду
своїх амбітних планів.
Продукція компанії користується попитом у всьому
світі, а це означає, що
виробничий процес на
підприємстві повинен постійно вдосконалюватися.
Одним із основних кроків
у цьому напрямку є оновлення й розширення парку
виробничого обладнання,
яке в поточному році
отримало додатковий
імпульс. Черговим свідченням цього може служити
запуск в експлуатацію
нового верстата плазмового
різання металу в одному
з цехів підприємства.
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У

ведений в дію
верстат став
черговим посиленням виробничих
потужностей дільниці з
випуску спірально-навивальних повітропроводів
і фасонних елементів
(СПІРО), де він поповнив
парк обладнання швейцарського виробництва. Такі
агрегати є однією з ланок
виробничого ланцюжка
з випуску фасонних
виробів, що дозволяє
максимально оптимізувати
робочий процес. Верстат
дозволяє вирізати деталі
будь-якої конфігурації
з листа оцинкованої та

низьковуглецевої сталі, а
також алюмінію завтовшки
від 0,5 до 5 мм.
Робоча зона агрегата
становить 3200x1500 мм,
швидкість різання – 7–9 м/
хв. Особливістю верстата є
наявність правильно-подавального пристрою, який
забезпечує подавання
рулонного металу в робочу
зону і його поперечний
розкрій. Застосування
такого пристрою дозволяє
максимально скоротити
витрату матеріалу під
час операції різання і
втрати часу на доставку,
розкрій і подавання
металевого листа. Також

варто зазначити, що
правильно-подавальний
пристрій дозволяє завантажувати в бухти два рулони
одночасно, що забезпечує
оператору можливість
працювати з матеріалами
різної товщини без зміни
рулонів.
Компанія «Вентиляційні
системи» продовжує
вдосконалювати і розширювати власний парк
виробничого обладнання,
що не лише сприяє подальшому покращенню якості та
розширенню асортименту
продукції, що випускається,
але й покращує умови
праці персоналу.
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Вітаємо найкращих співробітників!

ЛІДЕРИ

Линійка №1 (бригадир Шиденко Юрій Петрович), цех виготовлення промислової вентиляції

Бригада Гончарук Валентини Юріївни,
цех виготовлення решіток із пластмаси

2020 рік

Виробничий
підрозділ

Вересень

Жовтень

Листопад

Цех виготовлення
вентиляторів

Бригада №1 (бригадир Ковальчук
Світлана Василівна);
бригада №11 (бригадир Кривошея
Надія Іванівна);
бригада №22 (бригадир Круковський
Костянтин Геннадійович);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Бригада №4 (бригадир Петрук Леся
Миколаївна);
бригада №13 (бригадир Невинська
Олена Анатоліївна);
бригада №21 (бригадир Левченко Ірина
Сергіївна);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Бригада №3 (бригадир Кирилюк
Світлана Анатоліївна);
бригада №11 (бригадир Кривошея
Надія Іванівна);
бригада №20 (бригадир Желудько
Олена Іллівна);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Цех виготовлення
решіток із пластмаси

Бригада Корнієнко Валентини
Миколаївни

Бригада Купець Наталії Григорівни

Бригада Гончарук Валентини Юріївни

Цех пакування №4

Бригада Федотової Тетяни Романівни

Бригада Федотової Тетяни Романівни

Бригада Доценко Людмили
Василівни

Цех виготовлення
припливно-витяжних
установок

Дільниця рекуператорів, начальник
дільниці Савоста Ігор Васильович

Дільниця рекуператорів, начальник
дільниці Савоста Ігор Васильович

Дільниця керівних пристроїв,
начальник дільниці Мичківська
Людмила Іванівна

Цех виготовлення
моноблокових
припливно-витяжних
установок

Лінійка №8, майстер Тарасенко Іван
Володимирович

Лінійка №1, майстер Тарасенко Іван
Володимирович

Лінійка №6, бригадир Святодух Олег
Олександрович

Цех виготовлення
промислової вентиляції

Лінійка №1, майстер Пащенко Тетяна
Петрівна

Лінійка №1, майстер Пащенко Тетяна
Петрівна

Линійка №1, бригадир Шиденко
Юрій Петрович

Цех металовиробів

Дільниця «Амада»: зміна «В» майстра
Боднаря Михайла Вікторовича;
дільниця «Штампування»: зміна
«В» майстра Кабиша Сергія
Володимировича;
дільниця «ТДУ»: зміна майстра
Селенчука Євгенія Олександровича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра Солов’я
Юрія Володимировича

Дільниця «Амада»: зміна «В» майстра
Боднаря Михайла Вікторовича;
дільниця «Штампування»: зміна
«В» майстра Кабиша Сергія
Володимировича;
дільниця «Зварювання»: зміна майстра
Вакуленка Андрія Анатолійовича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра Солов’я
Юрія Володимировича

Дільниця «Амада»: зміна «С» майстра
Гуркіна Івана Сергійовича;
дільниця «Штампування»: зміна
«В» майстра Кабиша Сергія
Володимировича;
дільниця «Зварювання»: зміна майстрів
Вакуленка Андрія Анатолійовича,
Побережнюка Сергія Олександровича;
дільниця «СМЕ»: зміна майстра
Солов’я Юрія Володимировича

Цех переробки
пластмас №1

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

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

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

Цех переробки
пластмас №2

Зміна майстра Семененка Олега
Леонідовича (дільниця екструзії)

Зміна майстра Вохмяніна Андрія
Юрійовича (дільниця екструзії)

Зміна майстра Вохмяніна Андрія
Юрійовича (дільниця екструзії)

Цех фарбування

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

Найкращу бригаду не визначено

Бригада Л2, бригадир Комарова
Оксана Володимирівна

Примітка: фотографії бригад зроблено до введення в Україні карантинних обмежень.

Вісник ВЕНТС, №4 (60) грудень 2020

3

ПЕРС ОНАЛ

На варті чистоти й порядку
Ми продовжуємо
знайомити вас із
підрозділами компанії
«Вентиляційні системи». Герої нашого
сьогоднішнього
матеріалу – люди, які
покликані створювати
комфортні умови для
роботи всім працівникам підприємства.
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Адміністративногосподарський відділ
(АГВ)
Цей відділ компанії складається з 68 осіб і розподіляється на два підрозділи:
перший відповідає за
чистоту офісних і виробничих
приміщень, другий підтримує
порядок на відкритій
території підприємства. Керує
відділом з 2013 року Ігор
Миколайович Єрко.
Співробітники АГВ займаються
як повсякденним прибиранням, так і прибиранням
після проведення ремонтних
і будівельних робіт. З огляду
на активне введення в дію
нових виробничих майданчиків роботи у співробітників
відділу завжди вистачає. А з
березня цього року, коли в
країні було введено карантин
у зв'язку з розповсюдженням
коронавірусної інфекції, до

функціональних обов’язків
підрозділу додалося ще
й регулярне проведення
дезінфекції приміщень.
Обробка стін, сходів, поручнів,
дверей, лавок, забезпечення
дезінфікувальними засобами
всіх підрозділів підприємства
– усе це зараз є пріоритетним
завданням АГВ. «Перші
два місяці карантину нам
доводилося працювати за
двох, причому в буквальному
сенсі, оскільки на цей період
співробітників старше 60 років
було переведено додому»,
– зазначив заступник
керівника відділу В'ячеслав
Миколайович Приймаченко,
який працює в компанії вже
17 років.
А ви знали, що у відділі
працює садівник? На жаль,
блакитні ялинки й кипариси
він поки ще не вирощує,
але наглядає за газонами,
зростаючими туями,

зеленими зонами відпочинку
та іншими місцями, які
вимагають кваліфікованого
догляду. Також на прохання
співробітників компанії
садівник влітку звільняє
територію підприємства від
різних отруйних рослин і
рослин-алергенів. До числа
таких небажаних представників флори можна віднести
борщівник Сосновського та
амброзію.
Також у штаті АГВ є свій
тракторист, послуги якого
особливо затребувані в
осінньо-зимовий період, коли
необхідно вивезти опале
листя або очистити територію
підприємства від снігу. А
медичну допомогу нашим
працівникам надає співробітниця підрозділу Вербовецька
Неля Миколаївна. До
речі, з її порадами щодо
зміцнення свого здоров'я в
цей непростий час ви можете
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ознайомитися в іншому
матеріалі на останній сторінці
цього номера.
Викликає повагу той факт, що в
АГВ працює чимало ветеранів
праці. Наприклад, бригадиру
першого виробничого
майданчика Нестеренко Тетяні
Степанівні 74 роки, і в компанії
вона працює вже 16 років.
Бригадирові другого виробничого майданчика Фащевській
Ганні Михайлівні 64 роки, і її
трудовий стаж на підприємстві
становить 13 років.
Є у відділі і сімейна пара, яка
народилася на підприємстві.
Співробітниця відділу Світлана Іщенко познайомилася
тут із монтажником ремонтно-будівельної дільниці
Олександром Іщенком, і
сьогодні вони вже виховують
двох діточок. Також у відділі є
і свій сімейний підряд: Любов
Жигунова працює тут разом зі
своєю донькою Яною.
Якщо говорити про подальші
плани підрозділу, то вони
включають збільшення штату,
механізацію ручної праці, а
також навчання співробітників на спеціальних профільних
тренінгах. У нинішньому
році завдяки підтримці
керівництва компанії було
придбано підлогомийну
машину Karcher, якою керує
кваліфікований оператор. З
огляду на постійне розширення виробничих площ у
найближчому майбутньому
планується придбати ще одну
таку машину.

весну, літо й осінь. У цей
період співробітники РБД
традиційно готують до
експлуатації нові приміщення,
а також проводять ремонти
в старих. З огляду на активне
введення в дію нових
виробничих майданчиків
упродовж останніх двох
років роботи у РБД помітно
додалося. Приміщення нових
цехів переробки пластмаси,
фарбування, виготовлення
моноблокових припливно-витяжних установок – це геть не
повний перелік об’єктів, які
було збудовано і введено в

дію за участю працівників РБД.
Десь потрібно поштукатурити
стіни або провести малярні
роботи, а десь утеплити дах
і повітропроводи системи
вентиляції. Зима завжди
приходить несподівано, і тому
треба завчасно подбати про
те, щоб холодної пори року
всі співробітники компанії
працювали в комфортних
умовах.
А ще майстри дільниці
здійснюють монтаж
вентиляційного обладнання
на всьому підприємстві і
виготовляють дерев'яну тару

для припливно-витяжних
установок ВЕНТС.
На завершення залишається
лише додати, що компанія
«Вентиляційні системи»
являє собою складний
механізм, що складається з
багатьох пов'язаних між собою
підрозділів. І успішна робота
всього механізму залежить
від злагодженої роботи всіх
ланок, незалежно від чисельності персоналу і виконуваних
ним функцій.
Про інші підрозділи компанії
читайте в наступних номерах
газети.

Ремонтно-будівельна
дільниця (РБД)
Якщо адміністративно-господарський відділ відповідає
за чистоту в приміщеннях,
то ремонтно-будівельна
дільниця – за їхній стан
і облаштування. Іншими
словами, цей підрозділ проводить ремонтні та будівельні
роботи на підприємстві. У
штаті дільниці працює 13 осіб,
а очолює її Циганков Олег
Володимирович.
Найактивніша пора для
підрозділу, як і для всіх
будівельників, випадає на
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ЕКСПОРТ

Обладнання Вентс

Вентиляційне обладнання Вентс
представлено в більшості країн
світу. Воно успішно працює на суші
й на морі, у спекотних тропічних
країнах і за полярним колом,
високо в горах і глибоко під
землею, на потужних виробничих
підприємствах і в невеличких
апартаментах. І в кожному такому
вентиляційному пристрої закладена праця сотень працівників
нашого підприємства. Напевно,
багатьом із них було б цікаво
дізнатися, де саме використовується вироблене ними обладнання.
Тому ми вирішили навести кілька
цікавих прикладів реалізації
великих проєктів з використанням
продукції Вентс.

1

3

1 WADI AL HADА,

житловий комплекс преміум-класу,
Саудівська Аравія
У столиці країни Ер-Ріяді заплановано
зведення комфортного 5-зіркового курорту
і розкішного житлового комплексу Wadi Al
Hadа загальною площею 215000 м2. Це не
просто комплекс, це перша у своєму роді
долина з житловими кварталами преміумкласу, в якій вдало поєднано автентичність
і сучасність. Проєкт зібрав провідних
міжнародних фахівців у галузі інновацій,
дизайну та технологій і наразі перебуває на
завершальній стадії будівництва.
Одним із пріоритетних завдань
проєкту була організація комфортного
мікроклімату в житлових і громадських
приміщеннях комплексу без шкоди для
дизайну інтер'єру. Досягти запланованого
та естетично привабливого результату,
дотримуючись при цьому всіх стандартів
безпеки, енергоефективності та екологічності, допомогла вентиляція Вентс.
Фахівці вирішили завдання за допомогою
2500 витяжних вентиляторів ВЕНТС ВП
100 К Б. Ці пристрої створені, щоб стати
непомітними, але ефективними помічниками в приміщеннях з обмеженим
простором для монтажу.

2 SHEIKH ZAYED,

міська клініка, Косово
Для нормального функціонування
медичних закладів потрібне максимально
чисте і знезаражене повітря. Обладнання
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2
Вентс дозволяє вирішувати такі завдання,
тому сьогодні його можна зустріти в
багатьох медичних установах у всьому
світі. Як приклад наведемо Sheikh
Zayed – головний госпіталь міста Вучитрн
в Косово, де вентиляційні рішення Вентс
відповідають за здоров'я та безпеку
пацієнтів і медперсоналу.
Клініка Sheikh Zayed є еталоном медичних
послуг у місті та одним із найбільших
проєктів сектора охорони здоров'я в
країні. Тут на території площею 5200 м²
розташовано радіологічне, пологове,
лабораторне відділення, стоматологічну
клініку, а також відділення інтенсивної
терапії та швидку допомогу. З огляду на
особливості об'єкта експерти підготували
проєкт, який, окрім повітрообміну по всій
території госпіталю, відповідає за якісні
показники повітря та рівень його вологості:
п'ять припливно-витяжних установок
AirVENTS із секцією зволоження повітря і
подвійними HEPA-фільтрами для його очищення в режимі припливу та видалення
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дозволяють дотримуватися належних умов
навіть у найвимогливіших приміщеннях,
як, наприклад, в операційних залах.

3 ULTRAMARINE,

круїзний лайнер для полярних
експедицій, Хорватія
Суднова вентиляція має специфічні
особливості, зумовлені конструкцією
корабля, а також наявністю на ньому
машин і механізмів різного призначення.
В таких умовах вентиляційна система
передусім відповідає за запобігання
забрудненню повітря пилом і газами,
а також нормалізацію показників його
температури та вологості. До того ж
природний повітрообмін на лайнері
обмежений: тут як мінімум не завжди
можна відкрити ілюмінатори, щоб
забезпечити приплив свіжого повітря.
На території судна розташовано складські,
житлові та громадські приміщення. З
огляду на те, що деякі з них (наприклад,
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у різних куточках світу
ресторани, театр, СПА та фітнес-зал)
вимагають підвищеного повітрообміну,
експерти Вентс підготували комплексну
пропозицію, яка включила вентилятори
ВПВО, ТТ ПРО, ВКМ і ВЦУН. Використання
цього обладнання дозволяє підтримувати
баланс показників якості мікроклімату,
відповідає за достатній повітрообмін і
фільтрацію повітря в кожному з приміщень судна.
Хорватський лайнер Ultramarine було
успішно спущено на воду 19 травня
поточного року. Для компанії це був
цікавий досвід реалізації морського
проєкту. Станом на сьогодні 268 одиниць
продукції Вентс, що встановлені на судні,
успішно впоруються зі своїм завданням
– створюють комфортний мікроклімат
для всіх членів екіпажу і гостей лайнера,
що борознить морські простори однієї з
малодосліджених частин нашої планети.

4 LAS ROZAS VILLAGE,
торгове містечко, Іспанія

Las Rozas – це заміське торгове містечко,
що розташоване у 30 хвилинах їзди від
Мадрида. Це місце, де представлена
продукція відомих світових брендів,
кожен з яких пропонує виняткову ціну на
свою продукцію з економією до 60% від
рекомендованої роздрібної ціни круглий
рік. Архітектура Las Rozas Village являє
собою колаж із міжнародних архітектурних стилів з більш ніж 100 бутиками, що
розташовані вздовж відкритих пішохідних
торговельних центрів.
Для реалізації проєкту вентиляції на об'єкті
було обрано обладнання Вентс. Зокрема,
до Іспанії було відправлено два агрегати
обробки повітря AirVENTS АV02 CFH
1500/H/F7, ще два агрегати AirVENTS АV02
CFH 2500/H/F7, а також одну припливно-витяжну установку ВУЕ 250 П3Б EC A14 у
комплекті з шумоглушником СРФ 150/500.
Агрегати обробки повітря AirVENTS серії
CFH являють собою преміальні промислові
припливно-витяжні установки з рекуперацією тепла для підлогового монтажу
з високоефективним протипотоковим
рекуператором. Сумарна продуктивність
усього поставленого обладнання склала
8250 м3/год.

Близького Сходу – зокрема, Саудівська
Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман
та інші. Одним із найцікавіших проєктів
у цьому регіоні можна назвати офісний
центр OFFICE 1991, розташований у
столиці Оману Маскаті. Ця інноваційна
13-поверхова будівля являє собою
унікальну композицію з бетону, скла і
вертикальних садів. Будова має дев'ять
надземних поверхів, на яких розміщені
166 офісних приміщень, а також чотири
підземні рівні з паркінгами.
З огляду на наявність чотирирівневого
підземного паркінгу забудовник затребував обладнання для вентиляції паркінгів.
Таке обладнання було замовлено в
компанії Вентс. Згідно з умовами угоди на
об'єкт було поставлено 32 струменевих
вентилятора ВЕНТС JAF-KI-400-2-U-U.
Таке обладнання призначене для
загальнообмінної вентиляції підземних і
напіввідкритих паркінгів, провітрювання
тунелів та забезпечення відведення диму
в разі виникнення пожежі.

6 CENTRAL PARK RESIDENCES,
апарт-готель, Кіпр

У самому центрі Нікосії розташувався
елітний та ексклюзивний житловий
комплекс Central Park Residence, який
може похвалитися п'ятизірковою
готельною інфраструктурою. Тут є свій
критий басейн, спа-центр і цілодобовий
фітнес-зал. У кожній з 37 квартир працює
система «розумний дім», а з вікон та
балконів відкривається краєвид на

центральний парк і культурний центр
столиці. Вентиляцію апартаментів,
службових та громадських приміщень
забезпечують канальні вентилятори
змішаного типу ВЕНТС ТТ і ВЕНТС ТТ ПРО,
які були замовлені в компанії «Вентиляційні системи» і встановлені у 2018
році. Такі пристрої мають продуктивність
до 2050 м3/год і використовуються у
припливно-витяжних системах вентиляції,
що вимагають високого тиску, потужного
повітряного потоку і низького рівня шуму.

7 VALLEYMEDE TOWERS,
житловий комплекс, Канада

Компанія Вентс продовжує освоювати й
північноамериканський ринок. Для забезпечення вентиляції у двох багатоквартирних будинках нового житлового комплексу
Valleymede Towers, розташованих у
передмісті Торонто, компанія поставила
232 припливно-витяжні установки Frigate
ERV 80R і Frigate ERV 120R.
Вибір установок серії Frigate ERV для реалізації проєкту вентиляції в цьому комплексі
був цілком логічним. Специфіка будинків
подібного типу полягає в тому, що в них
не передбачено підсобні приміщення для
громіздкого вентиляційного обладнання.
Саме тому для вирішення завдання
були потрібні вентиляційні пристрої для
стельового монтажу, що мають невелику
висоту. Цим вимогам повністю відповідають установки серії Frigate: товщина
Frigate ERV 80R і Frigate ERV 120R становить
відповідно 214 і 230 мм.

5

5 OFFICE 1991,

бізнес-центр, Оман
Серед замовників вентиляційної продукції
ВЕНТС також є багато розвинених країн
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ПРОФІ

Олена Оленіна:

«Мені подобається вирішувати
нестандартні завдання»

До компанії «Вентиляційні
системи» вона прийшла
працювати десять років тому.
І сьогодні у неї за плечима
не тільки величезний досвід
підбору вентиляційного
обладнання, а й велика
кількість успішно реалізованих
проєктів. Знайомтеся ближче:
наша колега Олена Оленіна,
менеджер проєктів у відділі
комплексних інженернопроєктних рішень.

– Олено, розкажіть про Вашу освіту. Де
Ви навчалися і за якою спеціальністю?
– Я вчилася у Київському політехнічному
інституті, закінчила теплоенергетичний
факультет. Обрала цей напрям тому,
що у мене математичний склад розуму
і хотілося отримати відповідну освіту.
І хоча я сьогодні працюю не зовсім за
своєю спеціальністю, тим не менш базові
теоретичні знання мені стали в нагоді
й у вентиляційній галузі.
– Розкажіть, як Ви розпочали свій
трудовий шлях. Де Ви працювали після
закінчення інституту і як прийшли у
вентиляційну галузь?
– Після навчання і до моменту працевлаштування в компанію Вентс я працювала на підприємстві, яке займалося
виробництвом обладнання для систем
вентиляції, саме в розрізі вентиляційних
установок продуктивністю понад
400–500 куб. м/год.
У вентиляційну галузь я потрапила
зовсім випадково, за рекомендацією
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знайомого. Він працював у компанії, яка
займалася вентиляцією. Одного разу
він зателефонував мені з пропозицією,
я її прийняла, пройшла співбесіду і так
почала працювати з вентиляційними
системами. Усе досить тривіально.
Завдяки цьому досвіду я дізналася про
всі етапи розвитку проєктів, починаючи
з розробки технічного завдання і
закінчуючи втіленням проєкту в життя.
Не з чуток знаю, як формується виробничий процес і як технологічно це все
влаштовано. Потім перейшла працювати
у компанію Вентс.
– Як далі розвивалася Ваша кар'єра
в компанії?
– Дуже динамічно. Насправді, ще на
попередній роботі я не стільки працювала
на виробництві, скільки спілкувалася з
замовниками. Оскільки у компанії Вентс
я почала працювати в конструкторському
бюро, то розкрити там весь свій потенціал
з урахуванням усіх моїх напрацювань
і досвіду було досить складно. Згодом на
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підприємстві впровадили у виробництво
установки AirVENTS, і мене перевели до
торгового відділу для технічної підтримки
проєкту (технічна підтримка продажів
обладнання). Це мені і ближче, і цікавіше,
оскільки тут я безпосередньо спілкуюся з
клієнтами і більше дізнаюся.
– Що Вам найбільше подобається у
Вашій роботі?
– Мені подобається, коли переді мною
ставлять якісь нестандартні завдання,
з якими раніше не доводилося стикатися
і які вимагають розумового напруження.
Наприклад, розрахувати установку для
басейну або для опалення за допомогою
вбудованого холодильного контура на
базі комплектувальних підприємства.
Або вирішити якусь технологічну задачу.
Наприклад, для однієї з найбільших
кондитерських компаній ми виготовляли охолоджувальні установки для
підвищення терміну зберігання їхньої
продукції.
– А чи є такі завдання або проєкти, які
Вам найбільше запам'яталися?
– Запам'ятався найбільший проєкт –
вентиляція для одного зі столичних
торгово-розважальних центрів. Дійсно,
на цей об'єкт ми поставили величезну
кількість вентиляційного обладнання. Це
був тривалий процес. До того ж проєкт
вимагав організації певних алгоритмів
роботи системи автоматики. Доводилося
заглиблюватися і розбиратися в цій темі.
Ще один цікавий об'єкт був у Житомирі.
Туди ми поставили установку для
басейну, яка не лише забезпечує обробку
і подавання свіжого повітря, а й подає
гарячу воду.

На даху БЦ RichPort у Києві,
де за активною участю Олени
були встановлені агрегати
обробки повітря AirVENTS
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Під час спілкування
з відвідувачами стенду Вентс
на виставці Aqua Therm Kyiv

– Олено, Ви маєте великий досвід
роботи зі складним вентиляційним
обладнанням і спілкування з клієнтами.
Чи можете Ви сказати, в якому
напрямку виробникам насамперед слід
удосконалювати таке обладнання?
– Скажімо так, в гонитві за енергоефективністю виробники часто упускають той
факт, що крім базових характеристик,
обладнання повинне мати систему
керування. На превеликий жаль, часто
до моменту виходу вентиляційної
продукції на ринок ці системи автоматики
застарівають. Зараз активно впроваджуються системи «Розумний будинок»
для котеджів, але через застарілі
системи автоматики вентиляційні
пристрої не завжди підходять для таких
систем. Звісно, якщо клієнта насамперед
цікавить ціна, то йому завжди можна
запропонувати якесь просте рішення.
Але якщо він будує котедж, то клієнт, як

правило, готовий переплатити 100–200
євро і зробити собі повноцінну систему
автоматики. Навіть багато експлуатаційних характеристик обладнання можна
поліпшити за рахунок більш розвиненої
системи автоматики. Тому мені здається,
що виробникам потрібно звернути
особливу увагу саме на вдосконалення
таких систем.
– Олено, як Ви оцінюєте сьогодення
вентиляції в Україні і яким бачите її
майбутнє?
– Сьогодні в нашій країні поняття
вентиляції у більшості населення досить
розмите. Немає усвідомлення, що це
дійсно необхідна річ. Якщо в Європі є
закони, які зобов'язують житлові об'єкти
мати системи вентиляції, то у нас взагалі
відсутні базові знання навіть з експлуатації вентиляційних шахт. Наприклад, у США
є послуга, коли приходить спеціально
навчена людина зі своїм обладнанням
і чистить внутрішні канали в усьому
будинку. В Україні поняття «чистити
повітропроводи» взагалі не існує.
Розповім цікавий випадок, яким зі мною
поділилися шведські партнери. Одного
разу компанія IBM витратила близько
$1 млн на очищення системи вентиляції
в одному зі своїх офісів. Ця система забилася просто через те, що ніхто не міняв
фільтри на вентиляційних установках.
Тому до питання експлуатації обладнання
і повітропроводів теж потрібно підходити
серйозно. Люди просто вважають, що
якщо вони купили продукт і встановили,
то він повинен служити вічно.
У Європі зараз активно переходять на
системи теплопостачання четвертого,
а в майбутньому і п’ятого покоління.
І я дуже сподіваюся, що Вентс зможе
запропонувати обладнання, яке здатне
інтегруватися в ці системи.
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СПОРТ

Крутий фінт фортуни
Нарешті це сталося!
Після кількарічної
перерви в компанії
«Вентиляційні
системи» пройшов
корпоративний чемпіонат з міні-футболу
VENTS FOOTBALL CUP
2020. Шість заводських
команд вирішили
випробувати свої сили
на футбольному полі
й поборотися за головний кубок змагань.
І варто зауважити:
їхні спортивні двобої
виявилися напрочуд
цікавими з доволі
непередбачуваними
результатами.
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утбольний турнір
проходив у рамках
пропаганди здорового
способу життя, який усіляко
підтримує компанія «Вентс».
Досить теплий і сухий жовтень
дозволив учасникам проявити
свої найкращі спортивні якості
й отримати задоволення від
футболу. І навіть якщо комусь
бракувало майстерності, то
зарядженості на боротьбу
і спортивного азарту вистачало всім.
Серед команд-учасниць
цього року були як вже
досить відомі колективи, так
і новачки. Якщо вам і досі
ні про що не говорять такі
назви, як «ВЕНТС Юнайтед»
і «Фортуна», то ви точно не
футбольний вболівальник.
Упродовж багатьох років саме
ці дві команди демонструють
найякісніший футбол і виступають основними претендентами на перемогу. Цього
разу конкуренцію їм вирішили
скласти менш досвідчені,
але досить упевнені в собі
колективи з промовистими

назвами «Статус», «Барс»,
«Легіон» та «Колос». А чом
би й ні? Як показує життя,
цьогоріч можна очікувати чого
завгодно.
Якщо говорити про результативність, то нинішній
чемпіонат видався напрочуд
щедрим на голи. Чи то всі так
скучили за футболом, чи то
просто хтось потайки вживав
мельдоній, але в середньому
в кожному матчі до воріт
суперників залітало майже
10 м’ячів! Бразильським
форвардам «Шахтаря» таке

і не снилося. Серед найкращих команд-голеадорів
значиться «ВЕНТС Юнайтед»,
яка упродовж п’яти матчів
наколотила суперникам аж
61 м’яч! Тобто їхні суперники
отримували гол у свої ворота
в середньому через кожні 3,3
хвилини. А найвидатніший
результат було зафіксовано у
матчі цієї команди з «Імпульсом» – 20:1 (тут мають звучати
фанфари й гучні оплески,
адже це рекорд чемпіонату за
всі роки). Якби не беззаперечний авторитет цієї команди і
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висока майстерність її гравців,
можна було б припустити, що
вони кожного разу домовлялися з воротарями суперників.
Але ж ні!
Незважаючи на велику кількість несподіванок, головний
сюрприз цьогорічного турніру
таки не відбувся: до фіналу
знову потрапили ті самі «ВЕНСТ
Юнайтед» і «Фортуна», які
залишили далеко позаду всіх
інших суперників. Такі собі
«Реал» і «Барселона» місцевого масштабу. Зазначимо, що
саме «Фортуна» була останнім
переможцем VENTS FOOTBALL
CUP і до цього часу володіла
кубком.
Перед фіналом певна психологічна перевага була на боці
«Юнайтед», адже на груповому етапі ця команда вже
зустрічалася з «Фортуною»
і не залишила їй жодного
шансу – 14:3. Тож мало хто
сподівався на диво у фіналі.
Але цей рік дійсно особливий,
і тому диво сталося! У напруженому завершальному
поєдинку перемогу святкувала

саме «Фортуна», яка в
другому таймі забила два голи
і при цьому не дала змоги
найбільш результативному
супернику забити бодай
одного м’яча за гру! Підсумковий рахунок матчу – 2:0 на
користь «Фортуни», і кубок
удруге поспіль залишається
у гравців цієї команди. Воче-
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видь, полюбляє цю команду
фортуна. Окрім перехідного
кубку, команда-переможець
отримала пам’ятні нагороди,
почесні грамоти та цінні
подарунки.
Не залишилися без нагород
і футболісти «Вентс Юнайтед»,
які в підсумку стали другими,
а також молода команда

«Статус», яка посіла почесне
третє місце.
«Найважчими для нас були
матчі з нашим традиційним
суперником «Вентс Юнайтед»,
адже ця команда технічна,
добре зіграна і на полі
демонструє сильну командну
гру. На початку турніру нам не
зовсім пощастило у грі з цим
суперником, адже ми довгий
час не грали разом і тому не
було зіграності. Але у фіналі ми
зібралися з силами і змінили
тактику, що дало позитивний
результат», – говорить капітан
«Фортуни» Сергій Кримаренко.
За словами капітана, секрет
його команди полягає в
наполегливій роботі, вірі
в перемогу, удачі та бездоганній грі воротаря.
Компанія Вентс вітає команду
«Фортуна» з перемогою,
призерів турніру – з гарним
результатом, а всіх учасників
змагань – з прекрасним
чемпіонатом! Зичимо всім
міцного здоров'я, оптимізму та
яскравих спортивних перемог
у майбутньому!
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СВЯТО

Хай живе козацька слава,
хай живе козацький дух!
На самому екваторі
осінньої пори є такий
особливий день, на
який припадає одразу
три свята. 14 жовтня
вся країна відзначала
День захисника
України, День Українського козацтва і День
Покрови Пресвятої
Богородиці. Традиційно долучилася до
святкувань і компанія
«Вентиляційні системи».
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к свідчить досвід, цього
дня в компанії можна
очікувати будь-яких
приємних несподіванок, адже
фантазія наших організаторів
святкових заходів майже
безмежна. Завдяки їхнім
зусиллям багато представників сильної статі підприємства
й досі добре пам’ятають
атракціон дворічної давнини
«Кузня щастя» із карбуванням
унікальних монет, а також
торішній силовий атракціон,
на якому кожен учасник мав
змогу виміряти силу свого
удару. Цьогорічне свято теж
видалось напрочуд цікавим,
адже на чоловіків очікував
несподіваний сюрприз:
усі охочі отримували свої
портрети у вигляді дружніх
шаржів від художників-шаржистів. Ці роботи нікого не
залишили байдужими і викликали щирі усмішки навіть у
котів, що пробігали повз. Не
вірите? Тож погляньте самі та
спробуйте не усміхнутися!

А ще, за традицією, на двох
виробничих майданчиках
було розміщено фотозони у
вигляді тематичних банерів
з двома козаками у повному
козацькому обладунку та при
шаблях. Усі, хто бажав скласти
їм компанію і здивувати
своїх друзів у соцмережах
яскравими фотознімками,
вдягали шаровари, вишиті
сорочки, шапки, робили
суворе обличчя і фотографувалися досхочу. А святкового

настрою цього дня всім
додавали українські пісні, які
лунали навколо.
Працівники Вентс шанують
історію своєї держави, народні
традиції та з великою повагою
ставляться до захисників
країни. Тому приємно, що
проведені заходи об’єднали
прихильників цих жовтневих
свят, додали яскравих фарб
до святкового настрою наших
колег і подарували їм радісні
емоції.
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Будьте здорові!

ЗДОРОВ'Я

Корисні поради від медичного працівника Вентс Нелі Вербовецької
Як запобігти вірусним
захворюванням?
1. Важливо знати, що вірус може з’явитися в будь-якому місці
та в будь-який час, тому потрібно вжити відповідних заходів на
основі правильної інформації.
2. Насамперед важливо уникнути потрапляння вірусу в організм
(для цього потрібно носити медичні маски) та не дозволити
зараженій людині його поширювати, тобто усунути можливість
передавання інфекції повітряно-крапельним шляхом та через
фізичний контакт (потискання рук).
3. Основними принципами із запобігання розповсюдженню
вірусної інфекції є правильне миття рук та дотримання етикету
під час кашлю та чхання (у серветки або хоча б у зігнутий лікоть).
Якщо неможливо вимити руки, можна використати антибактеріальні вологі спиртовмісні серветки. Ефективні заходи включають
правильне харчування, тобто споживання продуктів, що покращують імунітет.

Основні продукти для підсилення
імунітету
Обережно, гіпертонія!
Гіпертонія (або артеріальна гіпертензія) – це періодичне або
стійке підвищення понад норму артеріального тиску в судинному
руслі. Якщо у вас присутні наступні симптоми, то, найімовірніше,
у вас гіпертонія: головний біль; чорні крапочки перед очима
(мушки); сонливість, дратівливість, апатія; нечіткий зір; пітливість; прискорене серцебиття; хронічна втома; набряки обличчя;
оніміння та озноб кінцівок; стрибки артеріального тиску.

Поради гіпертонікам
1. Зведіть до мінімуму вживання солі.
2. Дотримуйтеся правильного харчування.
3. Зведіть до мінімуму вживання цукру, кофеїну, нікотину та
алкоголю. Надлишок цих продуктів – отрута для організму.
4. Уникайте стресових ситуацій.
5. Багато рухайтеся.
6. Контролюйте артеріальний тиск.
7. Виконуйте призначення лікаря.
Пам’ятайте, гіпертонія – це хронічне захворювання, яке постійно
прогресує за відсутності лікування. Проте цю хворобу можна
контролювати. Для ефективного зниження артеріального тиску
та ризику серцево-судинних ускладнень важливо регулярно
приймати ліки та вести здоровий спосіб життя. У жодному разі не
варто займатися самолікуванням. Тільки лікар може визначити
необхідну тактику лікування для кожного хворого окремо.

1. Натуральний мед, який є чудовим природним антибіотиком.
Приймати регулярно з напоями кімнатної температури.
2. Цитрусові, адже вони містять багато вітаміну С.
3. Яблука. Ці фрукти добре виводять з організму токсини.
4. Ягоди та фрукти. Особливо чорниця, журавлина, вишня, малина, ожина, які багаті на вітамін С.
5. Коріння імбиру. Містить протизапальні та інші корисні компоненти.
6. Часник. Містить природний антибіотик аліцин.
7. Квашена капуста. Це потужний постачальник до організму
людини вітаміну С.
8. Плоди шипшини. Містять вітамін С, мають бактерицидні
властивості.
9. Плоди редьки. Містять великі концентрації вітамінів групи B,
вітамінів А, C, E та інших, низку корисних мінералів.
10. Зелений чай. Потужний антиоксидант, що містить поліфеноли, каротиноїди, токофероли, вітамін С, мінерали (хром, марганець, селен, цинк та інші), а також деякі фітохімічні сполуки.
11. Кольорові овочі – насамперед, морква, перець, гарбуз,
буряк, які стимулюють імунітет, очищують організм від токсинів.
Капуста броколі є сильним імуностимулятором, який містить
цинк, селен, вітаміни A, C, D.
12. Мигдаль. Багатий на ненасичені жирні кислоти омега-3.
13. Морепродукти. Містять багато омега-3, вітамінів A, E, B12,
селену та інших корисних речовин.
14. Кисломолочні продукти. Багаті на лакто- та біфідобактерії.
Для підтримання свого імунітету на високому рівні вживайте ці
продукти регулярно, особливо в сезон розповсюдження респіраторних інфекцій. Адже хворобі простіше запобігти, ніж лікувати
та страждати від її наслідків.
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