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У НОВИЙ РІК – 
З НОВИМ 
ЛОГОТИПОМ!
Напередодні новорічних 
свят компанія «Вентиляційні 
системи» представила свій
новий логотип та фірмовий 
стиль
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Вентс названо 
кращою компанією галузі

За економічними показни-
ками в поточному році 
компанія «Вентиля-

ційні системи» вчергове 
підтвердила високе звання 
лідера економіки, посівши 
1 місце серед 15 найкращих 
підприємств країни. З огляду 
на такий високий результат 
рейтингового аналізу нашому 
підприємству було присвоєно 
почесне звання «Лідер галузі» 
і вручено пам’ятне свідоцтво. 
Як стверджують організатори 
рейтингу, це звання підтвер-
джує високу ефективність 
діяльності компанії Вентс і 
відображає її значний внесок у 
покращення добробуту країни.
Національний бізнес-рейтинг 
– це комплексна рейтингова 
програма Торгово-промисло-
вої палати України та редакції 
міжнародного каталогу 
«Торговельно-промислова 
Україна». Бізнес-рейтинг 

щорічно нагороджує підпри-
ємства та підприємців, які не 
лише розвивають власний 
бізнес, а й роблять значний 
внесок у підтримку економіки 
держави: сприяють розвитку 
галузі, створюють нові робочі 
місця, впроваджують інно-
ваційні технології. Упродовж 
багатьох років компанія «Вен-

тиляційні системи» посідає 
лідерські позиції в кліматичній 
галузі і неодноразово входила 
до числа переможців НБР.
Вітаємо багатотисячний 
колектив Вентс із черговим 
високим досягненням! Цей 
успіх є результатом плідної 
праці кожного співробітника 
компанії.

Цікавий і насичений 
на події 2021 рік 
завершується для 
компанії «Вентиля-
ційні системи» на 
особливо мажорній 
ноті. За результатами 
незалежного аналізу 
показників еконо-
мічної діяльності 
суб’єктів підприєм-
ництва, який щорічно 
проводить Національ-
ний бізнес-рейтинг 
(НБР), компанію Вентс 
визнано лідером 
галузі. 

НАГОРОДА
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Вентс оновив свій логотип 
та фірмовий стиль

Новий логотип компанії 
став сучаснішим та 
динамічнішим. Завдяки 

тому, що в його основу 
було покладено добре всім 
знайому колишню версію, він 
зберіг спадкоємність і гарну 
впізнаваність бренду.
Оновлене зображення лого-
типу та його елементів більш 
точно відображає бачення 
компанією свого подальшого 
розвитку, яке базується на 
постійному вдосконаленні 
та використанні нових 
технологій. Колишня форма 
крильчатки представляла 
насамперед побутові вентиля-
тори, з випуску яких компанія 
розпочинала свою діяльність. 
Нова крильчатка символізує 
більш складні та високотехно-
логічні вентиляційні продукти, 
широкий асортимент яких 
представлений сьогодні в 
портфелі Вентс.

Разом із логотипом 
оновився й фірмовий стиль 
компанії. Основні кольори 
візуальної айдентики стали 
яскравішими, оновилися 
корпоративні шрифти та 
додався новий елемент 
бренду – лопатка крильчатки, 
яка активно використовувати-
меться у брендуванні.

Згодом уся продукція Вентс 
буде представлена в новому 
фірмовому стилі. Насамперед 
планується оновити сайти, 
соцмережі, поліграфічну та 
рекламну продукцію. Протя-
гом 2022 року буде оновлено 
всі матеріали, включно з 
упаковкою та шильдами на 
продуктах.

За понад 20-річну істо-
рію компанія «Вен-
тиляційні системи» 
пройшла довгий шлях 
від невеликого вироб-
ничого підприємства 
до світового венти-
ляційного лідера. 
Компанія перебуває в 
постійному розвитку, 
регулярно оновлюючи 
свої виробничі 
потужності, вдоскона-
люючи продукцію, що 
випускається, і розши-
рюючи її асортимент. 
Бренд Вентс відомий 
у понад 120 країнах 
світу і має у своєму 
портфелі тисячі реалі-
зованих проєктів. Таку 
динаміку компанія 
вирішила відобразити 
і у своїй візуальній 
айдентиці. Тому в 
2022 рік ми вступаємо 
з оновленим лого-
типом та фірмовим 
стилем.

Б
Р
Е
Н
Д

Відеопрезентація



4 Вісник ВЕНТС, №4 (64) грудень 2021 Вісник ВЕНТС, №4 (64) грудень 2021 5

Вентс забезпечив кліматичним 
обладнанням найбільший 
в Україні ТРЦ

Одразу за декількома 
показниками 
новий ТРЦ є 

рекордсменом не лише в 
Україні, а й у Європі. Загальна 
площа нового комплексу 
становить 300 тис. м2, а його 
відвідуваність має становити 
близько 20 млн осіб на рік. На 
території центру розміщено 
технологічний парк розваг 
площею 10 тис. м2, а також 
дві новинки для нашої країни 
– атракціон «Аеродинамічна 
труба» та зелений парк під 
дахом площею 2000 м2. У 
ТРЦ Respublika Park працюва-
тимуть понад 500 магазинів 
відомих українських та 
зарубіжних брендів, близько 
півсотні ресторанів, найбіль-
ший в Україні кінотеатр на 14 

кінозалів, спортивний клуб 
із басейном і паркінг на 3500 
машиномісць.
Зрозуміло, що такий 
масштабний об’єкт не може 
функціонувати без якісного 
повітрообміну, і тому він 
вимагав надійної та потужної 
системи вентиляції. Маючи 
значний досвід у виробни-
цтві високопродуктивних та 
енергоефективних агрегатів 
обробки повітря, компанія 
«Вентиляційні системи» 
взяла участь в оголошеному 
тендері на постачання 
обладнання і запропонувала 
власне комплексне 
рішення. Серед восьми 
компаній-претендентів 
переможцем конкурсу було 
визначено саме підприєм-

ство Вентс, яке в підсумку 
поставило на об’єкт велику 
кількість установок обробки 
повітря AirVENTS загальною 
продуктивністю майже                    
1,3 млн м3/год. Вентиляційне 
обладнання включене до 
системи диспетчеризації 
керування інженерними 
комунікаціями об'єкта і 
має адаптивну можливість 
внесення змін у функціонал 
та керування ним.
Вибір вентиляційного облад-
нання Вентс для найбільшого 
в Україні торговельно-роз-
важального центру вчергове 
продемонстрував високий 
рівень довіри забудовників 
до компанії «Вентиляційні 
системи» та продукції, яку 
вона виготовляє.

Листопад поточного 
року приніс ще одну 
гарну новину для 
нашої компанії. Цього 
місяця в Києві відбу-
лося довгоочікуване 
відкриття найбільшого 
в Україні торговель-
но-розважального 
центру Respublika 
Park, вентиляцію якого 
повністю забезпечує 
обладнання Вентс.

ПРОЄК Т
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На численних гостей 
святкових заходів 
чекали велопробіг 

вулицями міста, літератур-
но-мистецька сцена, дитяча 
локація «Я обираю професію», 
майстеркласи, фотовиставки, 
атракціони, а також концерти 
естрадних виконавців, 
рок-гуртів і дискотека.
Особливий інтерес маленьких 
боярчан і гостей міста 
викликала локація «Я обираю 
професію», де кожен із них 
міг спробувати себе в різних 
професіях і отримати знання 
й досвід, які в майбутньому 
можуть стати в пригоді. Тут 
можна було перевтілитися у 
поліцейського, пожежника, 
лікаря, військового, буді-
вельника та представників 
багатьох інших професій. 
На цій локації працювали 
фахівці з різних галузей 
і підприємств, зокрема спеціа-
лісти компанії «Вентиляційні 
системи», які допомагали 
дітям скласти справжній 
побутовий вентилятор. Охо-
чих змайструвати власноруч 
вентиляційний прилад було 
вдосталь, і не лише серед 
хлопчиків. За результатами 
роботи кожен маленький 
майстер отримав відповідний 
сертифікат і подарунок. А 

поряд із вентиляторною 
секцією чарівні феї Вентс 
навчали діточок майструвати 
ляльку-мотанку та амулет 
«Ловець снів».

Компанія «Вентиляційні 
системи» вітає боярчан із 
65-річчям міста і бажає всім 
щастя, достатку і процві-
тання! 

Поточний рік для 
боярчан є особливим, 
адже цьогоріч їхнє 
місто відзначає своє 
65-річчя. Саме тому 
День Боярки, який 
традиційно проходить 
у треті вихідні вересня, 
вирізнявся доволі 
насиченою розва-
жальною програмою. 
Традиційно компанія 
«Вентиляційні 
системи» та її співро-
бітники взяли активну 
участь у проведенні 
свята.

День міста разом із Вентс

С В Я Т О

Відеозвіт
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На шляху до нових знань
Під час навчання 

тренер Юлій Некрасов 
допомагав керівникам 

прокачати навички ефек-
тивної комунікації, оскільки 
це важливий інструмент 
для будь-якого управлінця. 
Учасники тренінгів відпрацьо-
вували постановку завдань, 
вчилися мінімізувати втрати 
робочого часу й запобігати 
конфліктам. 
Водночас тренери Наталя 
Аверіна та Михайло Тустов 
допомагали керівникам 
підприємства підвищити 
особисту ефективність та 
відшліфувати навички плану-
вання, делегування, мотивації 
і контролю, освоїти ефективні 
способи надання зворотного 
зв’язку. Краще засвоювати 

нові знання допомагали цікаві 
практичні вправи та ігри.
Учасники навчальної 
програми отримали практичні 
інструменти, які одразу 
можна застосовувати у 
повсякденній практиці.

Програма допомогла 
учасникам переосмислити 
свою роль керівника та 
розширити діапазон навичок 
для досягнення найкращих 
результатів з оптимальним 
використанням ресурсів.

Одним із основних 
секретів успішності 
компанії Вентс є 
високий професіона-
лізм її працівників, які 
невпинно вдосконалю-
ють свої знання і нави-
чки. Процес навчання 
персоналу в компанії 
ніколи не припиня-
ється, що дозволяє 
підприємству постійно 
впроваджувати новітні 
технології виробництва 
і завжди бути готовим 
до нових викликів і 
складних завдань. 
Тож з 5 листопада по 
4 грудня в компанії 
проходили чергові 
навчальні заходи в 
рамках програми 
розвитку лінійних 
керівників. Цього разу 
співробітники підпри-
ємства отримували 
знання, спрямовані 
на посилення власних 
управлінських та кому-
нікативних навичок.

Н
А
В
Ч
А
Н
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Я
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Програма інноваційних 
пропозицій діє на 
нашому підприємстві 

не перший рік. Основними 
її завданнями є підвищення 
продуктивності праці та 
ефективності виробництва, 
заощадження трудових, 
матеріальних та фінансових 
ресурсів, вдосконалення 
існуючої продукції, а також 
пошук талановитих співробіт-
ників і стимулювання їхньої 
новаторської активності. 
За час роботи програми на 
підприємстві було реалізо-
вано десятки нових ідей, що 
свідчить про досить високий 
творчий потенціал наших 
колег.
Для спрощення процесу 
оформлення та внесення 
інноваційних пропозицій у 
кожному цеху розміщено 
спеціальні прозорі скриньки, 
які знаходяться біля дошок 
оголошень. Кожна така 
скринька містить усю необ-
хідну інформацію про умови 
участі в програмі, докладні 
інструкції, а також бланки 
заявок для опису інновацій-
них ідей. Також передбачена 

можливість оформляти заявки 
в електронному вигляді і 
надсилати їх електронною 
поштою. 
Основними критеріями оцінки 
інноваційних пропозицій є:
• відповідність стратегічним 
завданням підприємства та 
актуальність;
• наукова та технічна новизна, 
відповідність визначенню 
«інновація»;
• науково та технічно 
обґрунтоване рішення; 
• рекомендації щодо впрова-
дження на виробництві;
• ступінь готовності до впро-
вадження у виробництво;

• розмір економічного ефекту 
від впровадження проєкту;
• фінансові витрати на 
впровадження пропозиції та 
можливий економічний ефект 
(прибуток) або інший позитив-
ний ефект від її впровадження 
на підприємстві;
• перспектива та можливість 
широкого використання 
інноваційної пропозиції в 
інших структурних підрозділах 
компанії.
Автори інноваційних 
пропозицій, запланованих 
до впровадження на вироб-
ництві, отримують грошові 
винагороди. Пропозиція з нез-
начним економічним ефектом 
нагороджується премією в 
розмірі 1500 грн та почесною 
грамотою. Розмір винагороди 
за інноваційну пропозицію з 
прогнозованим економічним 
ефектом залежить від розміру 
річного економічного ефекту 
і вираховується фахівцями 
Департаменту планування та 
економічного аналізу.
Ефективність програми 
інноваційних пропозицій у 
компанії «Вентиляційні сис-
теми» доведена на практиці. 
Програма стала потужною 
платформою для подальшого 
технологічного розвитку 
підприємства та надала змогу 
співробітникам компанії 
розкрити свій новаторський 
потенціал.

У компанії «Венти-
ляційні системи» 
продовжує свою дію 
програма іннова-
ційних пропозицій. 
Завдяки цій програмі 
кожен працівник 
підприємства має 
змогу проявити свої 
новаторські здібності, 
запропонувати власні 
ідеї з покращення 
виробничих процесів 
і отримати заслужену 
грошову винагороду.

Новаторські ідеї 
приносять винагороду

ІННОВАЦІЇ

Як відбувається розгляд 
інноваційних пропозицій

Відповідальним за збирання та зберігання всіх пропозицій є представник депар-
таменту з управління персоналом. Він перевіряє пропозиції, що надійшли, з точки 
зору коректності заповнення і далі передає їх на розгляд фахівцям конструк-
торсько-технологічного департаменту (КТД) за напрямками, до яких належать 
пропозиції. Висновок щодо кожної пропозиції ухвалюється впродовж 30 робочих 
днів. За позитивного висновку фахівця КТД пропозиція передається на розгляд 
департаменту планування та економічного аналізу для здійснення прорахунку 
економічного ефекту. Упродовж 30 робочих днів фахівці цього департаменту ухва-
люють остаточне рішення щодо економічної доцільності реалізації пропозиції. За 
позитивного результату керівник департаменту надає директору підприємства 
розрахунок економічного ефекту за рік та висновок для ухвалення ним остаточ-
ного рішення.
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Вітаємо найкращі виробничі колективи

Виробничий 
підрозділ Вересень Жовтень Листопад

Цех виготовлення 
вентиляторів

Бригада №3 (бригадир Кирилюк 
Світлана Анатоліївна);
бригада №17 (бригадир Савенко 
Людмила Миколаївна);
бригада №20 (бригадир Желудько 
Олена Іллівна);
бригада операторів тамподруку 
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Бригада №1 (бригадир Ковальчук 
Світлана Василівна);
бригада №16 (бригадир Пазиняк 
Антоніна Андріївна);
бригада №20 (бригадир Желудько Олена 
Іллівна);
бригада операторів тамподруку 
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Бригада №2 (бригадир Шевченко 
Людмила Ярославівна);
бригада №16 (бригадир Пазиняк 
Антоніна Андріївна);
бригада №20 (бригадир Желудько 
Олена Іллівна);
бригада операторів тамподруку 
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Цех виготовлення 
решіток із пластмаси Бригада Міщенко Наталії Петрівни Бригада Рижикової Наталії Юріївни Бригада Сватковської Лідії Федорівни

Цех пакування №4 Бригада Доценко Людмили Василівни Бригада Доценко Людмили Василівни Бригада Тищенко Світлани 
Володимирівни

Цех виготовлення 
припливно-витяжних 
установок

Дільниця керівних пристроїв під 
керівництвом Гордієнко Валентини 
Дмитрівни

Дільниця керівних пристроїв під 
керівництвом Гордієнко Валентини 
Дмитрівни

Дільниця керівних пристроїв, 
начальник Гордієнко Валентина 
Дмитрівна

Цех виготовлення 
моноблокових 
припливно-витяжних 
пристроїв

Лінійка №6, бригадир Хоменко Віталій 
Олександрович

Лінійка №4, бригадир Будник Сергій 
Олексійович

Лінійка №4, бригадир Веремієнко 
Оксана Василівна

Цех виготовлення 
промислової вентиляції

Лінійка №1, майстер Лазебник Руслан 
Олександрович

Лінійка №1, майстер Лазебник Руслан 
Олександрович

Лінійка №2, майстер Алфьорова 
Світлана Михайлівна

Цех металовиробів

Дільниця «Амада»: зміна «А» майстра 
Шпака Ростислава Васильовича;
дільниця «Штампування»: зміна 
«А» майстра Кабиша Сергія 
Володимировича;
дільниця «Зварювання»: зміна майстра 
Побережнюка Сергія Олександровича;
дільниця «ЗМЕ»: зміна майстра Пугача 
Віктора Миколайовича

Дільниця «Амада»: зміна «С» майстра 
Гуркіна Івана Сергійовича;
дільниця «Штампування»: зміна «B» 
майстра Недашківського Костянтина 
Володимировича;
токарно-давильна дільниця: 
зміна майстра Селенчука Євгена 
Олександровича;
дільниця «ЗМЕ»: зміна майстра Соніної 
Дар'ї В'ячеславівни

Дільниця «Амада»: зміна «А» майстра 
Шпака Ростислава Васильовича;
дільниця «Штампування»: зміна 
«А» майстра Кабиша Сергія 
Володимировича;
дільниця «Зварювання»: зміна майстра 
Побережнюка Сергія Олександровича;
дільниця «ЗМЕ»: зміна майстра Соніної 
Дар'ї В'ячеславівни

Цех переробки 
пластмас №1

Зміна «Б», майстри Муранова Євгенія 
Вікторівна, Дяченко Ірина Миколаївна, 
Ємельянова Тетяна Петрівна

Зміна «Д», майстри Ємельянова 
Тетяна Петрівна, Дідковський Руслан 
Миколайович

Зміна «Б», майстри Муранова Євгенія 
Вікторівна, Дяченко Ірина Миколаївна

Цех переробки 
пластмас №2

Бригада Семененка Олега Леонідовича 
(дільниця екструзії)

Бригада Семененка Олега Леонідовича 
(дільниця екструзії)

Бригада Семененка Олега Леонідовича 
(дільниця екструзії)

Цех фарбування Лінійка №1, майстер Комарова Оксана 
Володимирівна

Лінійка №1, майстер Цуркан Тетяна 
Василівна

Лінійка №1, майстер Цуркан Тетяна 
Василівна

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

Зміна бригадира Семененка Олега Леонідовича, 
цех переробки пластмаси №2, дільниця екструзії



10 Вісник ВЕНТС, №4 (64) грудень 2021 Вісник ВЕНТС, №4 (64) грудень 2021 11

Ви ще не чули, як 
звучить гімн України на 
шотландській волинці? 

Тоді дивіться відеофрагмент 
за QR-кодом, розміщеним 
над заголовком праворуч. 
Саме з такого незвичного 
перформансу розпочалася 
презентація унікальної книги 
«Ни о чём не жалей...», яка 
відбулася в Боярському 
навчально-виховному 
комплексі «Гімназія – загаль-
ноосвітня школа І ступеня» 
за участю представників 
місцевої влади, компанії 
Вентс, а також численних 
гостей.
Книга, авторами якої 
виступили Олександр 
Зубченко та Андрій Кова-
ленко, присвячена історії 
музичного руху Боярки в 
70-90-х роках минулого 
століття. Такий рух є 
справжнім феноменом, адже 

виплекав понад 40 музичних 
колективів і величезну 
кількість відомих виконавців, 
як-от Руслана Горобця, який 

свого часу писав пісні для 
Алли Пугачової, Валерія 
Леонтьєва, Лариси Доліної та 
інших зірок, або Євгена Гудзя, 

Компанія «Венти-
ляційні системи» 
бере активну участь 
у громадському та 
культурному житті 
міста Боярки і під-
тримує різноманітні 
громадські ініціативи, 
які спрямовані на 
покращення життя 
боярчан. Нещодавно 
перелік добрих справ 
компанії поповнився 
ще однією. За прямої 
участі Вентс світ 
побачило унікальне 
друковане видання 
– книга «Ни о чём не 
жалей...», презентація 
якої відбулася в 
жовтні цього року.

М І С Т О

За підтримки Вентс світ 
побачила унікальна книга

Фото- і відеозвіт
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засновника відомого гурту 
Gogol Bordello, який свого 
часу навіть виступав разом із 
поп-королевою Мадонною.
Компанія Вентс підтримала 
ідею авторів надрукувати 
книгу, допомогла з її 
оформленням і спонсорувала 
її випуск. Тому не дивно, що 
численні гості урочистого 
заходу, серед яких було 
чимало місцевих музикантів 
та героїв книги, схвальними 
оплесками зустріли 
представника підприємства 
Володимира Нікітіна, який 
виступив із промовою.
Місцева влада також високо 
оцінила вихід книги. У 
своєму виступі заступник 
міського голови з соціальних 
питань Тетяна Кочкова 
привітала всіх учасників 
унікального проєкту і від 
імені мера міста вручила їм 
пам'ятні подяки.
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ЗМАГАННЯ

І хоча погода напередодні 
заходу була мінливою, це 
не злякало учасників зма-

гань. Гарячий чай та запашна 
кава додавали теплих ноток 
до осінньої прохолоди, а 
смачна каша та юшка стали 
чудовим завершенням 
фестивального дня.
Цього разу найбільшим уло-
вом відзначилися: фахівець 
відділу підбору та адаптації 
персоналу Віталій Зоря  
(3 місце), начальник відділу 
оснастки та нестандартного 
обладнання Володимир 
Гапченко (2 місце) і провідний 
інженер-конструктор відділу 
оснастки та нестандартного 
обладнання Тарас Ніколай-
чук, який став переможцем 
змагань. 

Попри різні результати, всі 
учасники фестивалю зали-
шилися задоволеними, адже 
кожен із них гарно провів 
час у колі друзів і отримав 
заохочувальний подарунок.

Осінній VENTS FISH 2021 
відбувся! Вітаємо переможців 
фестивалю і дякуємо 
всім його учасникам за 
прихильність до активного 
відпочинку.

Краще карась у 
руці, ніж сом у річці. 
Здається, саме так 
подумали наші 
любителі рибної ловлі 
і взяли участь у тра-
диційному фестивалі 
VENTS FISH 2021, який 
пройшов однієї з 
вересневих субот на 
річці Десьонка.

Рибний день календаря
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Любителі більярду розіграли 
кубок VENTS POOL CUP

Хто вміє добре працю-
вати, той вміє гарно 
відпочивати. Це якраз 

про наших колег, які знають, як 
цікаво проводити вільний час. 
А якщо йдеться про корпора-
тивні спортивно-розважальні 
заходи, то відпочинок 
зазвичай перетворюється на 
захопливі змагання з пере-
можцями й призами, як-от 
щорічний турнір із більярду 
VENTS POOL CUP.
Цього разу більярдний Олімп 
спробували підкорити 16 
працівників Вентс, і трьом 
учасникам це вдалося. 
За результатами змагань 

третє місце посів інженер зі 
впровадження комерційної 
та промислової вентиляції 
Володимир Безносенко. 
Друге місце дісталося мене-
джеру експортних продажів та 
маркетингу Євгену Очкаленку. 
Ну а переможцем турніру став 
уже неодноразовий призер 
цих змагань Олександр 
Чибрисов, фахівець відділу 
розвитку.
Переможці VENTS POOL CUP 
2021 нагороджені грамотами 
та цінними призами, а всі 
учасники турніру отримали 
заряд гарного настрою та 
бадьорості.

З настанням холодів 
спортивно-ігровий 
сезон у компанії 
Вентс не зупиняється. 
Рибальський фести-
валь VENTS FISH 2021 
передав естафету 
турніру з більярду 
VENTS POOL CUP 
2021, який відбувся 
в листопаді у столич-
ному більярдному 
клубі «Тріумф».

ЗМАГАННЯ
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Українці вже неоднора-
зово доводили світовій 
боксерській спільноті, 

що вони міцні горішки. 
Працівники Вентс теж не 
забарилися з демонстрацією 
своїх боксерських здібностей 
і напередодні свята показали 
справжню міць своїх ударів. 
Силу їхніх ударів визначав 
неупереджений ігровий 
автомат Boxer.

Охочих позмагатися за 
першість у своїй ваговій кате-
горії виявилося чимало, але 
перемога дісталася чотирьом 
найкращим. У легкій вазі 
переміг Андрій Ларченков, 
у середній вазі – Ярослав 
Герасимчук, у важкій вазі 
перемога дісталася Андрію 
Білоцькому, а в суперважкій 
вазі найкращим виявився 
Максим Проценко. 

Усі учасники змагань 
отримали гарний настрій, а 
переможці – ще й чемпіонські 
пояси VBC, боксерські рука-
вички, а також подарункові 
сертифікати однієї з відомих 
торговельних мереж.
Вітаємо переможців конкурсу 
і дякуємо всім його учасникам 
за активність. Нехай завжди у 
ваших серцях панує козаць-
кий дух мужності й відваги!

14 жовтня вся Україна 
святкувала День 
Українського козацтва 
та День захисників і 
захисниць України. 
А напередодні цього 
свята у нашій компанії 
відбулися унікальні 
спортивні змагання за 
пояс чемпіона Вентс 
у чотирьох вагових 
категоріях за версією 
Vents Boxing Council 
(VBC).

С
В
Я
Т
О

Чемпіонські пояси VBC для 
справжніх козаків
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Осіння магія у виконанні 
майстрів Вентс
Осінь не завжди 

бавить нас теплою і 
сонячною погодою, 

але вона вкрай щедра на 
яскраві теплі фарби. І це 
чудово продемонстрували у 
своїх фотороботах учасники 
корпоративного конкурсу 
«Фарби осені». Двадцятеро 
наших колег виготовили й 
сфотографували неймовірної 
краси осінні композиції, 

головним компонентом яких 
став гарбуз.
Усі конкурсні роботи були 
розміщені у вайбер-групі 
VENTS_Live та кафе-їдальнях 
компанії. Кожен учасник цієї 
групи мав змогу проголосувати 
за ті композиції, які йому 
найбільше припали до душі. 
У підсумку за результатами 
такого голосування, яке 
тривало дві доби, була 

визначена п’ятірка перемож-
ців. Найкращими роботами 
були названі композиції Ганни 
Геворкян, Сергія Зенкова, 
Оксани Кушнір, Ганни Тка-
ченко та Марини Шоронової. 
Переможці конкурсу отримали 
смачні та корисні призи, а всі 
учасники – солодкі подарунки. 
До речі, якщо ви й досі не у 
вайбер-групі VENTS_Live – 
приєднуйтесь!

КОНКУРС
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Вишивання є одним із 
найпопулярніших видів 
рукодільного мистецтва, 

і серед наших колег є чимало 
його майстринь, які тривалий 
час приховували свій талант. 
Але в листопаді цього року 
вони нарешті заявили про 
себе вголос, взявши участь у 
виставці рукоділля «Чарівний 
світ вишивок».
У цьому мистецькому заході, 

який проходив у рамках 
проєкту «Люди Вентс», взяли 
участь 13 наших майстринь, 
які представили на широкий 
огляд 39 авторських робіт. 
Це Анна Бондар, Аліна 
Талдикіна, Марина Заріцька, 
Наталія Сухова, Марина 
Костецька, Світлана Касенич, 
Оксана Коцюба, Олена 
Горенко, Наталія Понько, 
Оксана Бадрук, Олена 

Кравченко, Наталія Лутченко 
та Олена Сушко.
На виставці були представлені 
композиції, вишиті хрести-
ком, бісером та технікою 
алмазного вишивання. 
Тематика робіт теж вражала 
своїм розмаїттям: квіти, дикі 
тварини, ангели, ікони, твори 
на новорічну та релігійну 
тематику та багато іншого. За 
свій неабиякий талант кожна 

учасниця художньої експозиції 
отримала на свою адресу 
багато теплих слів, а також 
подарунок – органайзер для 
вишивання. 
Сподіваємось, що проведена 
виставка рукоділля надихне 
багатьох наших працівників 
зайнятися вишиванням, 
а наших майстринь – до 
створення нових чудових 
витворів мистецтва.

ВИСТАВКА

Чарівний світ вишивок

Марина Заріцька Аліна Талдикіна
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Чотири лапи, вуса, хвіст…
У багатьох працівників 

нашої компанії є вірні 
чотирилапі та пернаті 

друзі – собачки, кішечки, 
хом'ячки, папужки та інші. 
З метою ще раз привернути 
увагу до братів наших менших 
на підприємстві пройшов 
тематичний фотоконкурс 
«Зоотрополіс».

Умови конкурсу були вкрай 
простими: потрібно було 
лише підготувати фотографії зі 
своїми домашніми улюблен-
цями. На п’ятьох переможців 
конкурсу очікували 
подарункові сертифікати. Така 
ініціатива знайшла широкий 
відгук у наших колег, і в 
конкурсі взяли участь аж 87 

учасників. Приємно, що так 
багато працівників нашої 
компанії утримують домашніх 
тварин і піклуються про них.
Розіграш призів серед учас-
ників фотоконкурсу відбувся 
якраз напередодні Міжна-
родного дня захисту тварин. 
Переможцями і власниками 
подарункових сертифікатів 

стали: Людмила Палієнко 
(кухар), Зоя Кішко (інспектор 
з кадрів), Олександр Батажок 
(інженер-електронік), Тетяна 
Остапчук (диспетчер) та Ольга 
Лучна (адміністратор).
Вітаємо переможців конкурсу 
і дякуємо всім його учасникам 
за активність і любов до 
тварин.

КОНКУРС
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МОЗАЇКА

Теплий подарунок від Вентс
Новорічні свята – це 

ще один чудовий 
привід для здійснення 

добрих справ і надання 
допомоги тим, хто її 
потребує.
Дотримуючись принципів 
корпоративної соціальної 
відповідальності, 
компанія Вентс опікується 
проблемами дитячих 
закладів Боярки. Проте 
перелік подібних установ 
та їхня географія поступово 
розширюються. Нещодавно 
наше підприємство допо-
могло краще підготуватися 
до зими одному з медичних 
закладів регіону, а саме 
Малютянській медичній 

амбулаторії. Для цієї 
установи були придбані 
всі необхідні утеплювальні 
матеріали і забезпечено 
утеплення будівлі.

За словами в.о. керівника 
департаменту з управління 
персоналом Володимира 
Нікітіна, який займався 
реалізацією цього проєкту, 

компанія не могла не відгук-
нутися на прохання амбула-
торії допомогти з утепленням 
даху. «На той час уже 
почалася зима, і зволікати з 
вирішенням цього питання 
не можна було. Вентс швидко 
ухвалив позитивне рішення 
й придбав усі необхідні 
матеріали», – зазначив 
Володимир Нікітін. 
Утеплення будинку 
допоможе зберігати тепло 
в приміщеннях амбулаторії, 
заощаджувати на опаленні, і 
головне – створить комфорт-
ніші умови для пацієнтів та 
роботи персоналу.
Продовжуймо робити добрі 
справи разом!

Броварська молодь 
завітала на підприємство
З кожним роком компанія 

Вентс молодшає, адже 
світовий вентиляційний 

лідер усе більше приваблює 
молодь. Така тенденція 
збережеться й надалі, 
оскільки інтерес сьогоднішніх 
учнів і студентів до компанії 
лише зростає.
У вересні поточного року 
Вентс зустрічав чергову групу 
молодих людей. Цього разу 
на підприємство завітали учні 
дев’ятого класу Броварської 
гімназії ім. С.І. Олійника. Під 
час екскурсії вони ознайоми-
лися з виробництвом, продук-
цією, що тут виробляється, а 
також побачили найсучасніше 
обладнання у дії.
За словами юних гостей, 
найбільше їм запам’яталося 
перебування у цеху 
металовиробів та на дільниці 
керівних пристроїв. Зрештою 
всі вони отримали позитивні 
емоції та фірмові подарунки.
Вентс дякує всім учасникам 
заходу за зацікавленість 
підприємством та очікує на 
нові зустрічі.


