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НОВІ КРОКИ
МОДЕРНІЗАЦІЇ
ВИРОБНИЦТВА
У компанії «Вентиляційні
системи» введено в
експлуатацію нові установки
автоматичного поздовжнього
зварювання

РЕКОМЕНДУЙТЕ
І ЗАРОБЛЯЙТЕ!
У компанії успішно триває
реферальна програма
«Приведи друга»

ПРОНИКЛИВІ
ВІРШІ ВІД
УСІЄЇ ДУШІ

О
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2

Напередодні початку навчального року компанія
Вентс запросила в гості майбутніх першокласників
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ДО ШКОЛИ –
З ГАРНИМ НАСТРОЄМ
І ПОДАРУНКАМИ
СТ

Майстри художнього
слова Вентс діляться
своїми літературними
творами

ПРОДУКЦІЯ

АirVENTS: більше,
вище, продуктивніше
У лінійці установок
обробки повітря
AirVENTS особливе
місце посідає модель
AV85, яка є однією
з найбільших і
найпродуктивніших.
У компанії «Вентиляційні системи»
виготовлено черговий
такий агрегат, який
найближчим часом
буде встановлено
в одному з офісних
центрів столиці
України.
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З

авдяки високій продуктивності установка
AirVENTS AV85 здатна
вирішувати завдання
вентиляції для найбільших
об’єктів. Площа пристрою у
складеному вигляді становить
близько 50 м2, вага – понад
6,5 т. Агрегат забезпечує
номінальну витрату повітря
на рівні 85 тис. м3/год за
максимальної продуктивності
128 тис. м3/год. Усі секції, що
входять до складу вентиляційного обладнання, мають
висоту 2,3 м і площу перетину
понад 8 м2.
Агрегати обробки повітря
AirVENTS встановлені на
багатьох об’єктах в Україні,
де зарекомендували себе як
надійні та зручні в експлуатації
вентиляційні пристрої, що

забезпечують необхідний
повітрообмін у приміщеннях
будь-якого призначення.
Основною їхньою особливістю
є модульність: пристрої
складаються з різних функціональних секцій, які можна

з’єднувати в будь-яких
комбінаціях на вимогу
замовника. Така перевага
дозволяє складати вентиляційні установки оптимальної
конфігурації за максимально
короткий термін.
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Одним із лідерів Вентс
за темпами модернізації виробництва
та впровадження
найсучаснішого
обробного обладнання
є цех металовиробів.
Ми вже неодноразово
писали про запуск в
експлуатацію нових
координатно-пробивних і листозгинальних
пресів, автоматичних
панелегинів, верстатів лазерного та
плазмового різання
металу та інших
верстатів і обробних
центрів. Цей список
був би неповним без
згадування ще одного
високотехнологічного
обладнання, яке
виконує зварювальні
роботи.

Й

деться про нові
установки автоматичного поздовжнього
зварювання. Впровадження
цих установок викликане
необхідністю автоматизувати
роботи зі зварювання
поздовжніх швів обичайок із
металевого листа і тим самим
підвищити продуктивність та
якість зварювальних робіт.
Обладнання насамперед
використовується для
виготовлення корпусів вентиляторів підпору повітря ВПВО,
димовидалення ВДО та інших
вентиляційних пристроїв,
корпуси яких мають зварний
шов завдовжки до 1200 мм.
Установка автоматичного
поздовжнього зварювання
являє собою спеціальний
верстат-маніпулятор, що
забезпечує точність складання
та фіксування виробів завдяки
спеціальним пневмопритискам, а також зварювальну
частину від австрійської
компанії Fronius. Обладнання
передбачає можливість проведення зварювання методами
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TIG, MIG/MAG і зварювання
під флюсом. Обирати зварювальні програми та контролювати основні параметри
процесу зварювання дозволяє
контролер ЧПУ з кольоровим
сенсорним дисплеєм. Також в
установці реалізовано систему
відведення тепла у вигляді
мідної підкладки, що веде до
мінімізації викривлення заготівлі та поліпшення структури
зварного шва і навколошовної
зони. Прокладка має
подовжню канавку, завдяки
якій формується зворотний

МОДЕРНІЗАЦІЯ

Вентс продовжує автоматизувати
зварювальні роботи

валик, який зміцнює зварний
шов.
Нові установки автоматичного
поздовжнього зварювання
забезпечують високу
швидкість зварних робіт,
максимальну точність та
однорідність швів, можливість
працювати в різних режимах,
підлаштовуватися під
матеріал і його товщину, а
також простоту в експлуатації
та догляді. У підсумку всі ці
переваги забезпечують випуск
продукції з максимально
високою якістю зварних швів.

3

ПЕРСОНАЛ

Рекомендуйте і заробляйте!
Понад тисяча нових
працівників і 2 млн грн
грошової винагороди
співробітникам
компанії – такими є
проміжні результати
реферальної програми
«Приведи друга», яка
діє на підприємстві
Вентс. Програма
триває, і кожен працівник має змогу взяти в
ній участь і отримати
преміальні кошти.
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новлена програма
«Приведи друга»
працює на підприємстві упродовж чотирьох років
і за цей час повністю довела
свою ефективність. Нагадаємо, за умовами програми
кожен працівник компанії
має змогу рекомендувати
фахівців на відкриті вакансії
та отримати винагороду до
5000 грн за кожного успішного кандидата.
Новий інструмент рекомендаційного рекрутингу викликав
жвавий інтерес серед
працівників підприємства,
адже за час дії програми
у ній взяли участь майже
700 співробітників Вентс.
Кількість запрошених нових
працівників і суми преміальних виплат учасникам
програми теж приємно
дивують: за рекомендаціями
в компанію прийшло більше
тисячі новачків, за яких було

виплачено грошових премій
на суму близько 2 млн грн. За
підсумками лише минулого
року деякі активні працівники
отримали на руки премії в
розмірі 18–19 тис. грн.
Серед найактивніших учасників програми «Приведи друга»
визначилися й свої лідери.

Олена Бельма допомогла
працевлаштуватися
в компанії понад 20 своїм
друзям і знайомим

Такими є Олена Бельма,
Руслан Гурський та Наталя
Зименко, які запросили на
підприємство понад 20 своїх
близьких, друзів та знайомих.
Ось що каже з цього приводу
комірник складу №2 Олена
Бельма:
«У компанії Вентс я працюю
понад чотири роки. Уже на
початку роботи зрозуміла,
що це сучасне й стабільне
підприємство, яке до того
ж потребує нових кадрів.
Оскільки на той час серед
моїх близьких, друзів і
знайомих було чимало
безробітних, що шукали
роботу, я почала запрошувати
їх сюди. І люди потроху
почали цікавитися і працевлаштовуватися. Згодом, після
впровадження в компанії
програми «Приведи друга»,
цій своїй волонтерській
роботі я почала приділяти
більше уваги. З часом тут
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уже працювали мій син
із донькою, інші родичі й
знайомі. Мені навіть вдалося
знайти працівників у селі
Дзвінковому Васильківського
району. Згодом компанією
було організовано щоденний
службовий транспорт до
цього населеного пункту.
Загалом за моїми рекомендаціями на підприємство
працевлаштувалося понад
два десятки людей, більшість
із яких і досі продовжують
свій трудовий шлях у компанії
Вентс. А дехто з них навіть
досяг високих результатів –
наприклад, став бригадиром
або отримав звання кращого
працівника місяця».
Цікавий факт: чотири роки
тому Олена Бельма привела
на роботу в компанію Вентс
Марію Литвиненко, яка
розпочала тут свій трудовий
шлях на посаді учня складальника виробів у цеху
виготовлення вентиляторів,
а сьогодні працює слюсарем
із механоскладальних робіт
3 розряду в цеху виготовлення
моноблокових припливно-витяжних пристроїв і водночас
є водієм мікроавтобусу за
одним із маршрутів службових
перевезень персоналу.
Ми вітаємо всіх учасників
програми, завдяки яким наше
підприємство поповнюється
новими професійними
кадрами. А всім іншим
нагадуємо, що проєкт триває,
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і кожен із вас має змогу
проявити себе цього року й
отримати заслужену грошову
винагороду.
На цей час актуальними є
вакансії за такими спеціальностями: учень ливарника
пластмас, учень складальника виробів із пластмас,
помічник налагоджувальника
ТПА, оператор тамподруку,
вантажник, маляр
порошкового фарбування,
учень слюсаря електромонтажних робіт, учень слюсаря
механоскладальних робіт,
диспетчер у цех, диспетчер
на склад, радіомонтажник,
інженер-конструктор,
інженер-технолог, інженер
із закупівель, шліфувальник,
маляр рідкого фарбування,
слюсар-інструментальник,
оператор-комплектувальник, оператор верстата
з навивання, оператор
верстатів з ПУ, слюсарелектромонтажник, слюсар
механоскладальних робіт,
інженер-електронік.
Із повним переліком
відкритих вакансій також
можна ознайомитися на сайті
vents.work та наших дошках
оголошень. Відповіді на
будь-які запитання щодо умов
програми «Приведи друга»
можна отримати у відділі
підбору та адаптації персоналу
(кабінет 2, вн. тел. 2028, 2029,
моб. тел. 050-325-01-97,
050-352-61-43).
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Знання, що можуть
врятувати життя
Компанія «Вентиляційні системи»
забезпечує своїм
співробітникам
комфортні та безпечні
умови праці. Проте
поки існує людський
фактор, ніхто не
застрахований від
випадковостей,
які можуть нести
небезпеку для
здоров’я. У таких ситуаціях особливої ваги
набувають навички
надання першої домедичної допомоги. З
метою поліпшення
теоретичних і практичних знань у цій
сфері для працівників
виробничих підрозділів і складів компанії було проведено
тренінг-практикум
«Базовий курс невідкладної допомоги
при ДТП та нещасних
випадках».
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Н А ВЧА Н Н Я

Н

авчальний курс розрахований на людей
без базової медичної
освіти й покликаний навчити
їх основ надання першої
невідкладної допомоги з
використанням підручних
засобів. Це дозволить
співробітникам компанії
оперативно і грамотно діяти
в будь-якій нештатній ситуації
на виробництві і в повсякденному житті.
Під час тренінгу-практикуму
проводилися як теоретичні,
так і практичні заняття. Кваліфікований фахівець Служби
порятунку України докладно
описав алгоритм дій у разі
виникнення небезпеки для
здоров’я, розповів про види
ран і пошкоджень, а також про
заходи, яких необхідно вжити
при наданні першої невідкладної допомоги. Співробітники компанії дізналися про
способи зупинення кровотеч,
необхідні дії при судомах,
навчилися прийому Геймліха
для запобігання задусі,
а також порядку дій при
переломах, ударах та вивихах.
На практичних заняттях
наші колеги за допомогою
манекена випробували техніку
штучної вентиляції легень і
непрямого масажу серця.

Тренінг-практикум «Базовий
курс невідкладної допомоги
при ДТП та нещасних випадках» підготував учасників до
всіляких ситуацій, що пов’язані
з можливою загрозою

здоров’ю людей. Проте
завжди потрібно пам’ятати, що
найефективнішим у питанні
збереження здоров’я людини
є неухильне дотримання
правил техніки безпеки.
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Вітаємо найкращі виробничі колективи

Бригада №3 (бригадир Кирилюк Світлана
Анатоліївна), цех виготовлення вентиляторів
Виробничий
підрозділ

Червень

Зміна майстра Селенчука Євгена Олександровича,
токарно-давильна дільниця, цех металовиробів

Липень

Серпень

Цех виготовлення
вентиляторів

Бригада №1 (бригадир Ковальчук
Світлана Василівна);
бригада №13 (бригадир Невінська
Олена Анатоліївна);
бригада №20 (бригадир Желудько
Олена Іллівна);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Бригада №1 (бригадир Ковальчук
Світлана Василівна);
бригада №13 (бригадир Невінська
Олена Анатоліївна);
бригада №22 (бригадир Ращенко Галина
Олександрівна);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Бригада №3 (бригадир Кирилюк
Світлана Анатоліївна);
бригада №13 (бригадир Пазиняк
Антоніна Андріївна);
бригада №20 (бригадир Желудько
Олена Іллівна);
бригада операторів тамподруку
(бригадир Ігнатенко Наталія Іванівна)

Цех виготовлення
решіток із пластмаси

Бригада Топал Валентини Василівни

Бригада Коритко Світлани Федорівни

Бригада Корчагіної Валентини Іванівни

Цех пакування №4

Бригада Доценко Людмили Василівни

Бригада Доценко Людмили Василівни

Бригада Доценко Людмили Василівни

Цех виготовлення
припливно-витяжних
установок

Дільниця AirVENTS під керівництвом
Демчука Антона Юрійовича

Дільниця керівних пристроїв під
керівництвом Гордієнко Валентини
Дмитрівни

Дільниця керівних пристроїв,
начальник Гордієнко Валентина
Дмитрівна

Цех виготовлення
моноблокових
припливно-витяжних
пристроїв

Лінійка №3 бригадира Мельника
Миколи Івановича

Лінійка №2 бригадира Веремієнко
Оксани Василівни

Бригада №6 під керівництвом
Хоменка Віталія Олександровича

Цех виготовлення
промислової вентиляції

Лінійка №4 бригадира Кримаренка
Сергія Петровича

Лінійка №4 бригадира Кримаренка
Сергія Петровича

Лінійка №1, майстер Шиденко Юрій
Петрович

Цех металовиробів

Дільниця «Амада»: зміна «А» майстра
Шпака Ростислава Васильовича;
дільниця «Штампування»: зміна «B»
майстра Недашківського Костянтина
Володимировича;
токарно-давильна дільниця:
зміна майстра Селенчука Євгена
Олександровича;
дільниця «ЗМЕ»: зміна майстра
Саченка Олександра Леонідовича

Дільниця «Амада»: зміна «А» майстра
Шпака Ростислава Васильовича;
дільниця «Штампування»: зміна «B»
майстра Недашківського Костянтина
Володимировича;
токарно-давильна дільниця:
зміна майстра Селенчука Євгена
Олександровича;
дільниця «ЗМЕ»: зміна майстра Саченка
Олександра Леонідовича

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

Цех переробки
пластмас №1

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

Зміна «С» майстрів Кабанова Юрія
Миколайовича, Гончарук Ірини
Василівни

Зміна «С» майстрів Кабанова Юрія
Миколайовича, Гончарук Ірини
Василівни

Цех переробки
пластмас №2

Зміна майстра Вохмяніна Андрія
Юрійовича (дільниця екструзії)

Зміна майстра Вохмяніна Андрія
Юрійовича (дільниця екструзії)

Зміна майстра Стороженка Миколи
Миколайовича
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МІКРОКЛІМАТ

Свіже повітря для
шкіл і дитячих садків Києва
Енергоефективні вентиляційні установки
Вентс набувають усе
більшої популярності
у столичних дитсадках
і школах. Вони не
лише забезпечують
приплив у приміщення чистого і
свіжого повітря без
протягів, створюючи
для дітей здоровий
мікроклімат, а й дозволяють заощаджувати на опаленні. Уже
понад 30 закладів
дошкільної та
шкільної освіти Києва
обладнані пристроями, які виготовляють
працівники нашого
підприємства.
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Д

екілька років у
столиці діє програма
комплексної
термосанації закладів освіти,
започаткована Київською
міською державною адміністрацією. Програма має на
меті створення комфортніших
умов для дітей, а також
істотне скорочення енерговитрат на функціонування
дитячих установ. Приємно,
що вентиляційне обладнання
Вентс, яке використовується
в рамках проєкту в багатьох
шкільних і дошкільних
навчальних закладах Києва,
вкотре доводить свою високу
енергоефективність.
Програма термосанації
включає цілий комплекс
енергоефективних заходів:
заміну вікон, покрівлі,
утеплення фасадів будинків,
а також модернізацію систем
опалення та вентиляції. Для
вирішення «вентиляційного»
питання міськадміністрація
та навчальні заклади столиці
активно використовують
енергоефективне обладнання,
зокрема й виробництва

компанії «Вентиляційні
системи». Так, починаючи з
2016 року, продукція компанії
була встановлена у понад
30 школах і дитячих садках
Києва. Наприклад, у школі
№264 було встановлено
чотири припливно-витяжні
установки AirVENTS, 98
кімнатних припливно-витяжних установок Мікра 150 Е КП,
канальні вентилятори ВКМ та
необхідна кількість аксесуарів
промислової вентиляції. У
дитячому садку №431 «Кобзарик» було встановлено 160
провітрювачів із рекуперацією

тепла ТвінФреш, а в дитсадку
№402 – 46 децентралізованих
установок Мікра 150 Е КП та
моноблокові припливно-витяжні установки ВУТ2000 ПЕ ЕС
і ВУТ600 ПЕ ЕС. Встановлене
обладнання дозволяє
забезпечити якісну припливно-витяжну вентиляцію з
фільтрацією припливного
повітря.
Застосування припливно-витяжних установок
і децентралізованих
вентиляційних пристроїв
Вентс у рамках програми
термосанації зумовлено
передусім їхньою високою
енергоефективністю, яка
досягається завдяки вбудованим теплообмінникам
(регенераторам енергії). Ці
теплообмінники передають
тепло витяжного повітря
припливному, у результаті
чого тепло залишається в
приміщенні, що дозволяє
уникнути появи температурного контрасту та додаткових
витрат на опалення. Ефективність регенерації енергії
в цих пристроях становить
від 82 до 92%. Ще однією
важливою перевагою
децентралізованих провітрювачів ТвінФреш РА1-50
та припливно-витяжних
установок Мікра 150 Е КП є
зручність їхнього монтажу та
обслуговування. Установити
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такі пристрої можна в
будь-який час у будь-якому
готовому приміщенні без
виконання додаткових
інженерних та будівельних
робіт. Вироби розміщуються
безпосередньо у вентильованому приміщенні, що значно
спрощує керування ними та
сервісне обслуговування.
Енергоефективність пристроїв також виражається у
можливості керувати їхньою
продуктивністю, змінюючи
режими роботи залежно від
потреб на даний момент.
Результат такої модернізації
не змусив на себе чекати.

Вже за декілька місяців після
її завершення керівники
шкільних та дошкільних
навчальних закладів дійшли
висновку, що завдяки використанню нового вентиляційного обладнання витрати
енергоресурсів на опалення
помітно зменшилися. Окрім
економії ресурсів, покращився
й мікроклімат у приміщеннях,
що добре вплинуло на
здоров’я та самопочуття
дітей. Також підвищилася
відповідальність співробітників дитячих дошкільних
установ за раціональне
використання енергоресурсів.
«Завдяки обладнанню Вентс
необхідність у відкриванні
вікон відпала повністю, а це
означає, що цінне тепло не
витрачається», – зазначив
начальник відділу інвестиційних проєктів КМДА Владислав
Поваляєв.
Наразі влада Києва активно
запроваджує у школах та
дитсадках унікальну для

країни систему дистанційного
контролю енергоспоживання.
На сьогодні така система
працює у понад 400 закладах
бюджетної сфери столиці.
Програма дозволяє дистанційно проводити моніторинг
температури в приміщеннях,
керувати обладнанням
індивідуального теплового
пункту в школах чи дитсадках,
вчасно виявляти порушення у
роботі системи. «Ця система
доводить, що, використову-
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ючи сучасні енергоефективні
технології, ми економимо
30–40 % енергії. Це означає,
що 300 млн грн на рік ми
можемо заощадити», –
зазначив мер Києва Віталій
Кличко.
На підтвердження цих слів
було продемонстровано
результати енергомоніторингу, запровадженого у
столичному дитячому садку
№402. Завдяки проведенню
низки енергоефективних

заходів, зокрема модернізації
системи вентиляції з використанням енергоефективного
обладнання Вентс, споживання тепла за опалювальний
період тут було зменшено на
40 %. Якщо у 2013–2014 та
2014–2015 роках дитсадок
споживав за сезон відповідно
266 та 247 Гкал тепла, то
вже наступного року після
проведення робіт із енергомодернізації ця цифра впала до
155 Гкал.

І не варто забувати про
головне: окрім економії на
опаленні, обладнання Вентс
створює в приміщеннях
дитячих навчальних закладів
оптимальний мікроклімат,
забезпечуючи малюків
чистим і свіжим повітрям,
яке дозволяє їм підтримувати
гарне самопочуття та сприяє
якісному навчанню.
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ПЕРСОНАЛ

Молодь обирає Вентс!
З-поміж численних порад і
пропозицій з удосконалення нашої
газети часто можна почути таку:
частіше друкувати матеріали про
нашу працьовиту й талановиту
молодь. Слушна думка, яку ми
одразу втілюємо в життя. Наш
сьогоднішній співрозмовник – не
лише працьовита й талановита
людина, а й взірець ініціативності,
адже його часто можна побачити
на різноманітних соціально
важливих заходах для громади, які
реалізовує компанія Вентс.
А ще він досвідчений спортсмен,
який завжди гідно представляє
наше підприємство на спортивних
змаганнях. Знайомтеся, оператор-комплектувальник складу №2
Андрій БІЛОЦЬКИЙ.

– Андрію, розкажи трохи про себе.
– Мені 30 років, народився та все життя
прожив у Києві, лише останні три роки
мешкаю в місті Буча. Маю вищу освіту,
закінчив відомий на всю Україну Київський національний університет культури
і мистецтв за напрямком «менеджер
міжнародного туризму». Маю диплом
спеціаліста з туризмознавства.
– Як давно ти працюєш на нашому
підприємстві? Чому обрав саме його?
– У компанії Вентс я працюю два роки
і приблизно чотири місяці. Працювати
тут мені запропонувала моя рідна тітка,
Опришко Людмила Владиславівна, яка
за сумісництвом ще й мій керівник на
роботі.
– І які були твої враження після знайомства з Вентс?
– З перших днів роботи мене вразили
розміри виробничих цехів та заводу в
цілому. Приємно було усвідомлювати, що
я знаходжуся на найбільшому в Європі,
а, можливо, й в усьому світі заводі з
виготовлення вентиляторів, про який чув
у рекламі на телебаченні. Сподобалася
організація роботи компанії, де кожен
працівник чимось зайнятий, усі працюють
у спецодязі, де відбувається постійне
розвантаження й завантаження продукції.
А ще мені сподобалась їдальня – велика,
зручна та охайна.
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– Чи подобається тобі твоя робота?
Якщо так, то чим саме?

часу доводиться працювати на вулиці на
свіжому повітрі.
Плюсом для мене є і те, що робота
пов’язана з фізичними навантаженнями.
Мені це тільки на користь, адже будь-яку
фізичну працю розглядаю як можливість
стати сильнішим та здоровішим. Подобається те, що доводиться працювати
та спілкуватися з професіоналами своєї
справи. Завдяки професіоналізму своїх
колег я швидко адаптувався в роботі та
засвоїв нові навички.
Приємно усвідомлювати, що компанія
Вентс піклується про своїх працівників,
забезпечуючи їх спецодягом, автобусами
для розвезення на роботу та додому,
смачними обідами в їдальні, де завжди
великий асортимент і все свіженьке, а
також своєчасно оновлює допоміжне
робоче обладнання на виробництві на
більш сучасне й легке у використанні.
Ну і, звісно, дуже подобається те, що
Вентс влаштовує для своїх працівників
на свята різноманітні конкурси й цікаві
фотовиставки, відправляє найкращих
працівників за підсумками кожного
місяця в подорожі та екскурсії по Україні,
дарує поїздки на відпочинок за кордон, а
також бере участь у благодійних акціях та
спортивних заходах, допомагаючи людям
і заохочуючи працівників до роботи.

– Так, працювати в компанії Вентс мені
дуже приємно. Я ніколи раніше не
працював на складі, це щось нове для
мене і тому цікаво було спробувати.
Особливо подобається робота з електропідйомниками та штабелерами, піднімати
ними вантажі та складати їх обережно
на стелажі. Також не може не тішити
той факт, що велику частину робочого

– Тебе часто можна побачити на
різноманітних соціальних і благодійних
заходах, у яких бере участь компанія
Вентс: чи то висаджування дерев, чи
допомога дитячим садочкам, чи щось
інше. Така твоя соціальна активність у
подібних проєктах компанії – особиста
ініціатива?

– Звісно, два роки – це недостатній
термін для кар’єрного зростання. Чи
є в тебе якісь виробничі досягнення за
цей час?
– Так, моя кар’єра в компанії Вентс закоротка. Але все ж я маю одне маленьке
досягнення: моє фото на деякий час було
розміщене на дошці пошани як кращого
працівника місяця.

– Саме так. Одного разу мені запропонували взяти участь в одній із таких акцій
і я залюбки зголосився на пропозицію.
Тоді ми поїхали з невеличкою компанією
працівників висаджувати дерева на
території дитячих садків. Отримав велике
задоволення від проведеної роботи.
Приємно було усвідомлювати, що ми
зробили добру справу не для себе, а для
інших людей, подарували дітям радість.
Після цієї акції в мене з’явився інтерес і
бажання до подібних добрих справ. Тепер
я не відмовляюся від таких нагод і радо
даю згоду на участь.
– Андрію, ти також активний учасник
бігових змагань, де разом із колегами
захищаєш кольори Вентс. Чим викликаний такий інтерес до бігу?
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– Любов до бігу виникла з любові до
спорту, адже я в спорті з самого дитинства. Бігати почав не так давно, років 5–6
тому, коли вперше взяв участь у подібних
змаганнях. Тоді рідний брат з друзями
зареєструвалися великою компанією
на забіг і запропонували мені. Ось так
я пробіг свої перші 12 км. Потім почав
бігати з однокласником. Ми самі шукали
в інтернеті анонси різноманітних забігів і
реєструвалися на них.
Із колегами по команді Вентс я вже пробіг
чимало кілометрів. Двічі брав участь
у командному забігу з перешкодами,
спортивно-благодійному заході «Пробіг
під каштанами», подолав напівмарафон
та ін. Участь у таких змаганнях передусім
покращує настрій, дає змогу познайомитися й поспілкуватися з колегами по роботі
й відволіктися від робочих буднів. Дуже
вдячний компанії за можливість брати
участь у спортивних змаганнях і завжди
радий представляти Вентс на всіх масових
спортивних заходах.
– Відомо, що ти спортсмен зі стажем.
Розкажи, коли і як ти прийшов у спорт.
– Моє спортивне життя розпочалося з
гуртка українських народних танців. У
п’ять років батьки повели мене до однієї з
київських шкіл на танці, де я протанцював
приблизно три роки. Коли мені виповнилося шість років, батьки, дізнавшись
про те, що в цій школі діє секція з карате,
віддали нас із братом вивчати східні
єдиноборства. Тож мені довелося поєднувати танці з карате: спочатку танці, потім
швиденько перевдягався і біг до сусідньої
зали на карате. Пізніше, вже років у
сім–вісім, за рекомендацією знайомих
моїх батьків я спробував хокей на льоду.
Танцями довелося пожертвувати заради
хокею, а років через три і карате довелося
закинути, оскільки хокей вимагав багато
часу й сил. Років до десяти доводилося
їздити на два тренування на день, одразу
до двох хокейних шкіл – «Крижинка» та
«Сокіл-Київ».
Згодом настав час робити вибір між
обома хокейними школами. Я обрав
«Сокіл-Київ» і тоді розпочалася моя
кар’єра хокеїста. Ранкові тренування,
збори, постійні поїздки на змагання за
кордон, ігри в чемпіонаті України і таке
інше. Мене зі школи ледь не відправили
на індивідуальне навчання вдома через
постійну мою відсутність на уроках. З
командою ми об’їздили пів-Європи,
побачили багато країн, як живуть люди за
кордоном. Саме тоді зародилася любов
до туризму й подорожей.
Грав я так у хокей до 18 років, але потім,
на жаль, мою команду розпустили через
відсутність молодіжної ліги та достатньої
Вісник ВЕНТС, №3 (63) жовтень 2021

кількості команд у дорослому чемпіонаті.
Мої одноклубники подалися хто куди,
половина поставили хрест на своїй
хокейній кар’єрі, два–три гравці змогли
пробитися у професійний дорослий
чемпіонат, а решта, і я зокрема, вступили
до університетів на навчання. Загалом
зі своєю командою «Сокіл-Київ» я став
чемпіоном України, багаторазовим
призером чемпіонату України, переможцем та призером багатьох міжнародних
турнірів.
Але на цьому моя кар’єра хокеїста не
завершилася. Паралельно з навчанням
я їздив грати до Чернівців за місцеву
дорослу команду «Чернівецькі Пінгвіни»,
що грала в «Західно-українській аматорській хокейній лізі». Отримував тоді
невеличкі гроші за гру, задоволення від
гри та подорожей Західною Україною.
Багато особистих нагород отримав саме в
період виступів за «Пінгвінів». Зараз граю

в Києві за команди «Самтек» і «Чайка» в
Аматорській хокейній лізі міста Києва.
– Якими видами спорту ще займаєшся?
– Окрім хокею, зараз беру участь у
змаганнях з бігу, забігах із перешкодами,
іноді граю у футбол. У 18 років повертався
в карате, після кількох місяців тренувань
одразу посів перше місце на відкритому
чемпіонаті міста Києва, але на цьому
досягненні завершив з карате остаточно.
– Розкажи про свої захоплення. Як
полюбляєш проводити вільний час?
– Вільного часу в мене небагато, але
захоплень удосталь. Крім спорту, я люблю
почитати книжку, пограти для себе на
баяні, адже в дитинстві закінчив музичну
школу, в якій навіть у хорі співав. Дуже
люблю подорожувати, ходити у тривалі
походи, вирощувати з кісточок плодові
дерева, спостерігаючи за процесом
їхнього зростання. Ще зрозумів, що мені
подобаються стрибки з парашутом, адже
маю в активі один тандем-стрибок із
інструктором.
– І наостанок розкажи, чи є в тебе мрія?
– Так, є в мене одна дуже незвична мрія:
зустрітися особисто або просто побачити
на власні очі представників позаземної
людиноподібної цивілізації.
Але є в мене ще одна мрія, яка більш
реалістична. Не хочу виглядати надто
егоїстичним, але я хотів би мати
маленький будиночок біля підніжжя Альп
десь у долині Австрії чи Швейцарії, щоб
поруч було невеличке озеро, неподалік
– маленьке поселення з мальовничими
будиночками, доньку, сина й дружину. Ну
і, звісно, здорових та щасливих батьків і
членів родини.
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Іпотечне кредитування
від «Ощадбанку»

ФІНАНСИ

Одним із найважливіших і найболючіших
питань для багатьох
українців є придбання
житла. Попит на квадратні метри сьогодні
надвеликий, але
бажання їх придбати
зазвичай зіштовхується
з проблемою нестачі
коштів. Донедавна
кредитні програми
банків теж не сприяли
вирішенню цієї проблеми через завеликі
відсоткові ставки.
Але час не стоїть на
місці, і на фінансовому
ринку з’являються
нові пропозиції, варті
уваги. Так, наприклад,
добре знайомий усім
нашим працівникам
«Ощадбанк» пропонує
досить привабливі
умови іпотечного
кредитування, які ми
розглянемо далі.
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Н

асамперед визначимося
з тим, що таке іпотека,
іпотечний кредит і як діє
механізм придбання об’єкта
нерухомості за програмою
іпотечного кредитування.
Іпотека – це застава нерухомості, за якої майно залишається
у власності та користуванні
позичальника. Іпотечний кредит – це кредит, який надається
під заставу нерухомості, що
купується. Тобто при придбанні
нерухомості в іпотеку після підписання договору купівлі-продажу позичальник стає власником майна, а потім під заставу
цього ж майна банк надає
йому необхідну суму кредиту.
Процес підписання-передавання чітко регламентований,
проходить зручно й безпечно
для всіх сторін.
Коротко розберемо механізм
придбання житла за програмою іпотечного кредитування.
1. Позичальник (особа, яка
купує нерухомість) укладає з
продавцем (власником нерухомості) договір купівлі-продажу
нерухомого майна, сплачуючи
при цьому початковий внесок
(від 30% вартості майна). За

цією угодою позичальник стає
власником нерухомості, що
купується в кредит.
2. Після підписання договору
купівлі-продажу позичальник
укладає договір іпотеки з банком (позикодавцем) під заставу
щойно придбаного майна.
3. Банк надає позичальнику
під заставу майна попередньо
погоджену суму кредиту (не
більше 70% вартості майна за
договором купівлі-продажу).
Ці кошти отримує продавець
нерухомості в день укладення
угоди.
4. За договором іпотеки майно
залишається в заставі банку до
повного погашення заборгованості, водночас нерухомість
залишається в розпорядженні
позичальника (за винятком
продажу, дарування, перепланування чи інших дій, які
потребують погодження з
банком).

Іпотека та її переваги
Іпотека – це рішення для тих,
хто вже має частину потрібної
суми, але для придбання нерухомості потрібно докласти

додаткових зусиль. Які горизонти відкриває придбання
житла в іпотеку?
1. Не потрібно збирати всю
суму. Ви можете стати власником квартири, якщо ваш
сімейний бюджет дорівнює
мінімум 20% вартості житла.
Якщо у вас є нерухомість і вона
може виступити як додаткове
забезпечення, то аванс не
знадобиться.
2. Не потрібно орендувати
житло, сплачуючи кошти «в
нікуди». З іпотекою ви можете
проживати у власній квартирі,
виплачуючи щомісячні внески
за кредитом. При цьому ви
вже є господарем власної
домівки.
3. Не потрібно чекати ще
кілька років, щоб придбати
житло за готівку, поки заощадження знецінюватимуться.
На жаль, інфляція, валютні
коливання та постійне здорожчання життя для нас поки є
звичною справою. Купівельна
спроможність $10 тис. у 2021
та 2025 роках буде кардинально відрізнятись, і далеко
не на користь майбутнього.
З початку 2021 року вартість
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квартир на первинному ринку
вже зросла на 30%.
4. Є можливість скористатись
податковою знижкою. Якщо
ви прописані в новій квартирі,
на яку оформлено іпотечний
кредит, то можете отримати
від держави податкову знижку
– компенсацію за виплаченими
відсотками. І це плюс саме
іпотеки, адже при розстрочці
отримати таку знижку неможливо. Компенсація за відсотками – це постійна програма,
відшкодування за якою можна
отримувати протягом 10 років.
А ще ви зможете повернути
собі податок до пенсійного
фонду (1% від вартості квартири), який сплачується при
укладенні угоди.

що відрізняються терміном
кредитування та відсотковою
ставкою: «Звісно, зручно»,
«Звісно, 15» та «Звісно, житло»
(див. таблицю). Кожен клієнт
може обрати оптимальний для
себе варіант придбання житла.
Для вимушених переселенців із
Луганської, Донецької областей
та Криму максимальний термін
кредитування збільшено до 30
років. А для працівників компанії «Вентс», які отримують заробітну плату в «Ощадбанку»,
відсоткову ставку зменшено на
0,5%.
Детально ознайомитися з програмами кредитування «Ощадбанку» завжди можна на офіційному сайті www.oschadbank.
ua в розділі «Кредити», пункт
«Кредити на житло».

Іпотечні програми
від «Ощадбанку»

Доступна іпотека 7%

Почнемо з цифр. З початку
2021 року «Ощадбанк» надав
1 млрд грн іпотечних кредитів,
якими скористалися близько
1500 позичальників. Як повідомили в банку, загальна сума
виданих за цей період коштів
утричі перевищила відповідний минулорічний показник.
За підсумками ІІ кварталу
2021 року іпотечні програми
«Ощадбанку» традиційно
увійшли до ТОП-3 найкращих
у рейтингу Prostobank Awards.
Такий успіх програм банку
спеціалісти пояснюють досить
привабливими умовами кредитування.
В «Ощадбанку» діє кілька програм іпотечного кредитування,

«Ощадбанк» також є учасником
державної програми «Доступна
іпотека 7%», яка діє з березня
2021 року. Програму спрямовано на здешевлення вартості
іпотечних кредитів для громадян України. Станом на початок
вересня поточного року «Ощад»
є лідером цієї програми за видачею кредитів на вторинному
ринку.
Умови кредитування:
• строк – 20 років;
• максимальна сума кредиту –
2 млн грн;
• мінімальний початковий внесок – 15%;
• відсоткова ставка – 7%;
• разова комісія за видачу кредиту – 0,5%;

Привабливі умови кредитування
Фіксована ставка на весь період кредитування за більшістю програм

Дострокове погашення без штрафних санкцій

Відсутність прихованих комісій

Максимальний термін кредитування – до 30 років
Можливість погашення кредиту за допомогою електронних сервісів
(у WEB- чи MOBILE-банкінгу 24/7, терміналах самообслуговування
або в будь-якому відділенні «Ощаду»)

• забезпечення – іпотека нерухомості, що придбавається.

Споживчий кредит
під іпотеку
Ця програма банку здебільшого підходить для тих, хто
розглядає варіанти придбання
житла від забудовника, але
запропоновані умови не зовсім
підходять. У такому разі можна
отримати споживчий кредит
від «Ощадбанку» (наприклад,
на купівлю омріяної нерухомості на первинному ринку) під
заставу вторинного житла.
Умови кредитування:
• строк – від 1 до 20 років;
• сума кредиту – від 100 тис. грн
(до 70% погодженої банком
договірної вартості нерухомого
майна, що надається в іпотеку);
• відсоткова ставка – 12,99%;
• разова комісія за надання кредиту – 0,99% суми кредиту, але
не менше 1000 грн.
Також можна взяти кредит на
власні потреби – на ремонт у

Програми кредитування нерухомості
на вторинному ринку

Строк кредитування – 30 років

Строк кредитування – 15 років

Відсоткова ставка – від 12,5%

Відсоткова ставка – 8% перші 12 місяців,
13% – з 13-го місяця

Разова комісія за видачу
кредиту – 0,99%

Разова комісія за видачу кредиту – 0,99%

Строк кредитування –
10 років
Відсоткова ставка – 11,49%
Разова комісія відсутня

Початковий внесок – від 20%
Забезпечення – іпотека нерухомості, що придбавається
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квартирі, купівлю нових меблів
тощо.
Умови кредитування:
• строк – від 1 до 10 років;
• сума кредиту – від 100 тис. грн
(до 50% погодженої банком
договірної вартості нерухомого
майна, що надається в іпотеку);
• відсоткова ставка – 15,99%
річних;
• разова комісія за надання
кредиту – 0,99% суми кредиту,
але не менше 1000 грн.

Як скористатись
іпотекою від
«Ощадбанку»?
Кредитними програмами можуть скористатися приватні
особи, що мають намір придбати готову нерухомість (на
первинному чи вторинному
ринку) або земельну ділянку,
маючи в розпорядженні суму
від 20% оціночної вартості
об’єкта купівлі.
Документи, які потрібно надати
до банку для отримання кредиту:
• паспорт громадянина України;
• ідентифікаційний податковий
номер;
• довідка про доходи;
• інші документи та інформацію на прохання банку.
Попередню консультацію можна отримати у представника
«Ощадбанку», який супроводжує нашу компанію.
Контактні телефони:
(044) 363-91-40, (067) 275-7552, (050) 504-22-92.
Адреса: м. Київ, вул. Вадима
Гетьмана, 26-А.
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СВЯТО

День молоді разом із Вентс
Перша субота липня
видалася щедрою
на цікаві події, адже
цього дня в Боярці
відбулися святкові
заходи до Дня молоді
«Молодь FEST».
Компанія «Вентиляційні системи» традиційно взяла активну
участь у святкуванні і
запропонувала низку
пізнавальних і розважальних заходів для
дорослих і дітей.
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першій половині
дня Вентс зустрічав
численних гостей, які
відвідали підприємство в
рамках промо-заходу «День
відкритих дверей». Понад
70 мешканців Боярки та прилеглих населених пунктів під
час екскурсії познайомилися
з промисловим флагманом
регіону, відвідали сучасні
цехи та виставкову залу
Вентс. Гості дізналися про
умови праці на підприємстві,
дійсні соціальні пільги й
гарантії, а також можливості
працевлаштування.
Корпоративне навчання,
«біла» заробітна плата, соціальні програми, можливість
кар'єрного зростання – усе
це створює чудові умови для

всебічного розвитку працівників підприємства та їхнього
успішного майбутнього.
Зустріч із Вентс справила на
гостей яскраве враження,
дехто з них навіть виявив
бажання працевлаштуватися і
прийти на співбесіду.
А вже в другій половині дня
біля стадіону «Зеніт» у рамках
святкування Дня молоді працювала розважальна локація
від компанії Вентс. Для гостей
свята тут діяли три атракціони: силомір «Козарлюга»
з веселим музичним супроводом та величезні надувні
батути – рухомий «Колода» та
статичний «Гладіатор». Перші
200 відвідувачів отримали
безкоштовні порції смачного
попкорну.

Запальна ведуча-аніматорка
проводила серед гостей
захопливі конкурси, тематичні
вікторини та різноманітні
змагання. Команда фахівців
департаменту з управління
персоналом дарувала гостям
сувеніри та брендовані подарунки від Вентс – повітряні
кульки, магнітики, блокноти,
ручки, календарі, браслети,
віяла. Усі охочі отримали
примірник корпоративного
видання підприємства
«Вісник Вентс».
Приємно, що наша компанія
теж не залишилася без
уваги. За вагомий внесок у
проведення Дня молоді в
Боярці міська адміністрація
висловила компанії Вентс
подяку.
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Відеозвіт про участь Вентс у святкуванні Дня молоді в Боярці
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СВЯТО

Відеопривітання
компанії Вентс
із Днем
Незалежності
України

Вентс відкриває Україну
С

півробітники Вентс
уміють не лише добре
працювати, а й гарно
святкувати. Кожне велике
державне свято на підприємстві відзначається цікавими
конкурсами та розвагами.
День Незалежності України
цьогоріч теж не став винятком
і пройшов у компанії під
акомпанемент тематичної
фотовиставки «Мальовнича
країна».
Майже сотня працівників
відгукнулися на заклик до
участі в заході й надіслали свої
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фотографії, зроблені у різних
куточках нашої країни під час
подорожей та відпочинку. У
підсумку із усіх світлин було
створено унікальну карту
України з позначенням місць,
які відвідали наші колеги. А
побували вони майже всюди:
на Прикарпатті й Закарпатті,
Поліссі й Волині, Поділлі й
Буковині, Запоріжжі й Донбасі,
Таврії та Слобожанщині.
У підсумку кожен учасник
фотовиставки отримав не
лише свою хвилинку слави,
а й солодкий подарунок.
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СПОРТ

Спартанці з Боярки

П

'ять кілометрів з 20
перешкодами – саме
таку непросту дистанцію подолали п’ятеро наших
колег на змаганнях Spartan
Race Ukraine, що пройшли
в червні на території Національного музею народної
архітектури та побуту України
у Пирогові.
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У змаганнях взяли участь
близько тисячі учасників із
15 країн світу. Команду Вентс
цього разу представляли
Максим Павлюк, Віталій
Сапронов, Андрій Білоцький,
Ігор Бєлогуров та Артур Шпак,
які стартували в дисципліні
Sprint. Наші спортсмени подолали всю дистанцію в дуже

високому темпі, залишивши
позаду представників багатьох
інших команд, і заслужено
отримали свої нагороди.
Попереду нові старти серії
Spartan Race Ukraine. Якщо ви
шанувальник спорту, полюбляєте біг і готові випробувати
себе на витривалість, приєднуйтесь до команди Вентс!
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к завжди, першого дня
осені по всій країні
відкрилися шкільні
класи й розпочався новий
навчальний рік. А напередодні цієї події компанія
Вентс традиційно запросила
до себе в гості діточок
своїх працівників, для яких
цьогоріч уперше в їхньому
житті мав пролунати шкільний дзвінок, і влаштувала для
них захопливе свято.
Для першачків було проведено пізнавальну екскурсію

ШКОЛА

До школи –
з гарним
настроєм!
Я

Відеозвіт про святкові заходи для першокласників

«Вентс – це цікаво!» та яскраву
розважальну програму за
участю аніматорів. А ще наші
маленькі гості отримали
різноманітні смаколики та
перші рюкзачки зі шкільним
приладдям.
Ми щиро зичимо всім
першокласникам радісно і
впевнено зробити свій перший
крок у самостійне життя, усім
школярам із захопленням
відкривати навколишній світ,
а їхнім мамам і татусям –
наснаги та мудрості.
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Проникливі вірші від усієї душі

ТВОРЧІСТЬ

Якщо художники
Вентс уже мали змогу
заявити про себе, то
поети та письменники
нашої компанії лише
зараз вийшли з
глибокого підпілля.
Завдяки проекту
ЛЮДИ_VENTS,
започаткованому на
підприємстві, їхні
літературні твори
упродовж місяця
дивували й захоплювали працівників
підприємства.

О

сь ця талановита сімка,
яка має свій особливий
поетичний погляд
на навколишній світ: Альона
Деркач, Тарас Тищенко,
Володимир Бєлінський, Андрій
Вохмянін, Артем Жуля, Інна
Курило та Олег Колодій.
Творчий дебют наших
літераторів у компанії видався
досить вдалим, адже для
багатьох співробітників
підприємства їхнє захоплення
стало справжнім відкриттям
і приводом для численних
обговорень.
Компанія «Вентиляційні системи» також високо оцінила
творчу активність учасників
літературної експозиції
і вручила кожному з них

подарунок, який допоможе
їм занотовувати цікаві думки
і ще яскравіше розкрити свій
талант. Нижче ми наводимо
декілька віршів наших колег.
На жаль, через брак газетної

Слово – майстрам римованих рядків
Что ж, my friend, ты не можешь
не знать,
Красен долг платежом, и не тайна
Все кредиты придётся отдать
И ничто никогда не случайно!

Ложь, крик, рёв, плач,
Мысли, рост, грусть,
Любовь, ошибки, ну и пусть!
Загс, цветы, кровать,
Всё начинается опять…

* * *
Я хочу тебя просто узнать,
Что ты любишь, а что не очень,
Я хочу тебе только сказать,
Что тебя не обижу точно.

Альона ДЕРКАЧ,
регіональний менеджер
з експорту

* * *
По планете шагает недуг,
Экономики рушит и семьи,
Как же это печально, мой друг –
Не увижу тебя в воскресенье…
Звери в клетках, а мы – по домам
Дни и ночи проводим бесцельно,
Но не просто так это всё нам,
А за наши «заслуги», наверно…
Не хотели мы жить по средствам,
Нам бы только всё больше и
выше,
И природу, что плакала нам,
Не имели желания слышать…

* * *
Слова? Давай без них…
Вони вже наробили сотні лих.
Без нас.

В машине с тобой умчаться
Туда, где ветер сосны колышет,
Всё тебе рассказать, не
стесняться
Без обид и сноса крыши.
Говорить обо всём на свете,
И молчать обо всём, о вечном,
Просто быть с тобой тихо вместе,
И быть другом твоим бесконечно.
* * *
Жизнь, круговорот,
Он, она, та, тот,
Загс, постель, роддом, плач,
Свет, глаза, ручки, мяч,
Есть, спать, есть, спать,
Сесть, пойти, сказать,
Не слышать, не понять,
Ударить, не обнять,
Расти, плакать, знать,

Ти моє вічне кохання,
Відповідь і запитання.
Ти моє біле і чорне,
Та, що коханням обгорне,
Та, що дає мені крила,
Ти моя слабкість і сила.
* * *
Я дихаю, та холодно мені –
Ми знову потонули у війні
Своїх думок. Іще ривок!
І я на дні.
Я дихаю, та холодно мені.
А далі як?
Без тебе все не так.

Я хочу с тобой вместе идти
По дороге и просто слушать,
А потом подарить стихи,
Которые в самую душу…
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площі ми не можемо опублікувати всі твори.
Запрошуємо всіх долучатися
до творчого проєкту
ЛЮДИ_VENTS і ділитися
своїми талантами!

Тарас ТИЩЕНКО,
диспетчер

* * *
І знову сірим затягнуло небо,
Породжуючи в серці злість.
Так холодно з тобою і без тебе,
По тілу мінус 36 і 6.
* * *
Тобі зізнатися мушу…
Ти переповнила душу,
Ти переповнила розум,
Ти моя радість і сльози.

* * *
Свет ночных огней,
Думаю о ней,
В голове моей
Она.
Загнан словно зверь,
Ты закрыла дверь.
Как же мне теперь?
Война.
* * *
Губы в темноте,
Холод нас погубит.
Выживут лишь те,
Кто любит.
Сладкий поцелуй
Заживляет раны.
До утра танцуй!
Мы пьяны.
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правила-загадки,
Яких немає в жодній із відомих
мов:
Не визнає її правопис знаків
запитань, а особливо – крапки,
Мабуть, тому що хоче бути
вічною любов.
Яка прекрасна в мові цій основа –
Любов – бездонний келих
терпкого вина.
Так пийте ж з нього, люди, знову
й знову
Й не осушіть його ніколи аж
до дна!

Володимир БЄЛІНСЬКИЙ,
старший охоронник

Місячна соната
почуттів
В науці є цікава суперечка,
Яка найголовніша із відомих мов:
Англійська чи російська, чи
німецька енд турецька,
Яку вважать сміливо можна
основою основ?
Впрягла у суперечку мегабайти
й мегагерци
Професорсько-учена рать,
Та тільки не в комп’ютера,
а в серця
Підказки треба їй питать.
Бо в серця людського є особлива
мова –
Вона мов перевесло душ
закоханих вже тисячі років.
У ній лиш три, всього лиш три
найголовніших слова
Звучать як місячна соната
почуттів.
Цією мовою Ромео воркували
і Джульєтта,
Поет руки Наташі Гончарової
прохав,
І граф Болконський на
дворянському банкеті,
Вальсуючи з красунею Ростовою,
цією мовою мовчав.
Нам пам’ятне і Штірліца в кафе
мовчання
В одну з сімнадцяти миттєвостей
весни,
І як на весь Берлін кричали його
очі про кохання,
А губи так і не змогли торкнутись
дружини ніжної руки.
Життя – театр, а люди в нім –
артисти,
І хоч не повторити смертним
тихоновську гру,
Та що нам заважає підійти до
рідної людини близько-близько
І повторити серцем, як молитву,
вп’яте і вдесяте «Я тебе люблю»?
Є в мові цій, як і в коханні,

Андрій ВОХМЯНІН,
майстер цеху переробки
пластмас №2

дого производственного совещания в цеху происходит всплеск
производительности, что очень
нравится руководству.
Случаются иногда в работе цеха
и сбои, поломки оборудования.
Афанасий Никанорович в таких
случаях очень расстраивается,
переживает и, как может, старается сгладить последствия и оптимизировать ситуацию (слово
«оптимизировать» он подслушал у Алёны Сергеевны, и оно
ему очень понравилось).
Иногда цеховой не прочь и пошалить. Так, например, при одном проблемном запуске один
из мастеров в шутку перекрестил
головку на экструдере. Афанасий Никанорович, тоже в шутку,
устроил так, что при выходе массы из головки по заготовке потянулись четыре пригарные линии
в соответствии с вершинами креста. Головку пришлось разбирать
и чистить уже без шуток.
Обычно же мастера и цеховой
относятся друг к другу с уважением. Афанасий Никанорович
всегда готов помочь советом и
делом. Иногда ночью цеховой
залазит на крышу цеха, смотрит
на звёзды, мечтает о чём-то своём и вздыхает. Посидев немного,
он возвращается к работе – ночную смену нельзя оставлять без
присмотра и помощи.

Цеховой (рассказ)
В экструдерном цеху завода
«Вентс» живет цеховой. Родом
он из славного клана производственных домовых, носит звучную фамилию Вебер, отзывается
на имя Афанасий Никанорович. С
момента открытия цеха поставлен он осуществлять надзор за
его работой, помогать рабочим,
присматривать за инженернотехническими работниками. Работу свою цеховой любит, а среди заводских цеховых пользуется
авторитетом за спокойный нрав,
рассудительность и всегдашнюю
готовность помочь.
Среди машинистов экструдеров
цеховой выделил несколько любимчиков, которым всячески
помогал. Так они с лёгкостью
проводили самые сложные запуски, которые никак не удавались
другим.
Производственные цеховые совещания Афанасий Никанорович любит. Ему очень нравится
слушать начальника цеха Алёну
Сергеевну. Притаившись в углу,
он восторженно таращит на неё
жёлтые глаза и наслаждается речами. После совещаний цеховой,
как правило, ощущает подъём
сил, ему хочется совершить какой-нибудь поступок, чтобы все
восхитились. Поэтому после каж-
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Артем ЖУЛЯ,
інженер-технолог

Я глаза твои не предам!
Твоя улыбка важнее солнца,
Ты улыбнёшься и всё поёт.
Твоя улыбка важнее неба,
Ты улыбнёшься – мир настаёт.
Твои глаза милее моря,
В них отражается белый свет.
Как я хочу, что б не было в них горя,
А только радостный жизни цвет.
Не хочу, чтоб глаза грустили,
Не хочу на устах видеть грусть.
Я отдам всё на свете,
За тебя всем Богам помолюсь.

Если будешь весёлая, милая,
То и я буду живой.
Улыбайся, моя ты хорошая,
Улыбайся и песни пой.
Я улыбку твою запомню,
Будешь грустная – тебе я отдам.
Я глаза твои не забуду,
Я глаза твои не предам.

Олег КОЛОДІЙ,
головний редактор

С тобой
Любовь – заветная награда
Или нежданная беда?
Она всего лишь капля яда
Или свячёная вода,
Что выведет тебя из комы
И вновь подарит яркий свет?
Мне кажется, что мы знакомы
С тобой не год, а триста лет.
Я выбрал карту нужной масти,
И это, кажется, не сон.
Какое всё же это счастье
Дышать с тобою в унисон,
В обнимку спать и просыпаться
Под звуки водосточных гамм,
Смотреть в окно и улыбаться
Самодовольным воробьям.
Согреть дыханием подушку
Прохладной ночью в сентябре
И целовать тебя в макушку,
Чтоб сон твой был ещё добрей.
Звонить тебе как можно чаще,
Чтоб просто слышать голос
твой,
То озорной, то чуть дрожащий,
Такой желанный и родной.
Бродить вдвоём в пустынном
парке,
Рождая новые мечты,
Дарить на праздники подарки,
А не на праздники цветы.
И с лицами английских лордов
Дуэтом песни распевать,
И за неточные аккорды
Тебя нисколько не ругать.
Достать вчерашние полпиццы,
Залить в две чашки чёрный чай
И никуда не торопиться,
И никому не отвечать.
И без упрёков и сомнений,
Без лишних слов и суеты
Жить тем единственным
мгновеньем,
В котором есть лишь я и ты.

23

Забіг у вишиванках

Я

кщо часом ви станете
свідком якогось
масового пробігу
в столиці України, будьте
певні, серед його учасників
майже точно є представники
компанії Вентс. Так було
і під час нещодавнього
«Забігу у вишиванках», який
традиційно проходить у День
Незалежності України.
У цьому спортивно-патріотичному заході беруть участь
професійні спортсмени,
бігуни-аматори і навіть діти,

М ОЗ А Ї К А

які долають різні дистанції
від 100 м до 21,1 км. Під
прапором Вентс цьогоріч
виступили наші колеги
Максим Павлюк, Андрій
Білоцький, Ігор Бєлогуров,
Артур Шпак, Віталій Сапронов та Володимир Свистула,
які обрали дистанції 5 і 10 км.
Вентс і надалі підтримуватиме подібні ініціативи своїх
працівників, адже здоровий
спосіб життя є однією з
основних цінностей нашої
компанії.

Свіже повітря для порту

Д

е б ви не подорожували, які б знайомі
чи незнайомі місця
не відвідували, завжди є
висока ймовірність зустріти
вентиляційну продукцію з
рідним логотипом VENTS.
Ось, наприклад, як і в
цьому випадку. Усі, хто
прогулювався територією
Одеського морського порту,
могли побачити наш агрегат
обробки повітря AirVENTS,
який старанно працює на
другому поверсі будівлі,
забезпечуючи її свіжим та
чистим повітрям. Приємно,
що нашу продукцію обирають і нам довіряють найсерйозніші та найвимогливіші
клієнти.

Нові фарби для діточок

П

ідприємство Вентс
дотримується концепції корпоративної
соціальної відповідальності,
яка є невід’ємною частиною
стратегії компанії, і реалізує
власну програму добрих
справ.
Перелік таких справ нещодавно поповнився черговою
допомогою дитячому садочку
«Спадкоємець» у Боярці.
Цьому дитячому закладу
компанія передала понад

130 кг фарби для господарських потреб. Після
проведення малярських
робіт цей дитсадок стане ще
яскравішим.
Нагадаємо, що у квітні
поточного року Вентс взяв
активну участь в озелененні
цього дитсадка. Тоді в рамках
акції «Озеленення планети»
було придбано багаторічні
рослини, які працівники
компанії висадили на подвір’ї
дитячого закладу.

«Вісник ВЕНТС» – корпоративне видання ПрАТ «Вентиляційні системи». Наклад: 2000 примірників. Виходить 4–8 разів на рік та розповсюджується
безкоштовно серед працівників підприємства. Друк: ПП «Март». Головний редактор: Олег Колодій. Фотограф: Олексій Коломієць. Коректор: Ольга Васильєва.

