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Ш К О Л А

Перший раз у перший клас!

Компанія «Вентиляційні 
системи» зростає і роз-
вивається, а разом з нею 

підростають і дітки наших 
співробітників. Цього року 
близько 100 з них уперше сіли 
за шкільні парти.

1 вересня – святковий та хвилю-
ючий день для всіх школярів та 
їхніх батьків. Для того щоб цей 
день якомога краще запам’я-
тався нашим першокласникам 
і подарував їм радісні емоції, 

компанія «Вентс» вже за до-
брою традицією подарувала 
їм яскраві та зручні рюкзачки 
зі шкільним приладдям. Спо-
діваємось, що таке приладдя 
зробить навчання для наших 
школярів ще більш приємним і 
допоможе їм отримувати гарні 
знання і високі оцінки.
Отже, всім учням ми бажаємо 
позитивного настрою, цікавих 
уроків та нових шкільних дру-
зів, а їхнім батькам – терпіння 
та гордості за своїх майбутніх 
вундеркіндів.
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Якісний та гарний робочий одяг – 
це не лише елемент фірмового 
стилю компанії та її імідж, але й 

зручність, комфорт і безпека для пер-
соналу. З метою покращення умов ро-
боти для своїх співробітників компанія 
«Вентс» перейшла на новий стандарт 
спецодягу.

Ініціатива була реалізована в рамках 
довгострокової стратегії, спрямованої на 
постійне вдосконалення культури вироб-
ництва на підприємстві. Новий стандарт 
передбачає більш широкий асортимент 
спецодягу, наявність чоловічих і жіночих 
комплектів, а також більш високі якість 
та міцність.
Комплекти нового спецодягу вже видані 
більшій частині співробітників підприєм-

ства, решта отримають їх найближчим 
часом. Планується, що інженерно-тех-
нічний персонал компанії буде забезпе-
чений куртками на теплих підкладках, а 
також халатами. Робочий персонал під-
приємства отримає свій набір спецодягу: 
чоловіки – напівкомбінезони з куртками, 
футболки та шкіряні черевики; жінки – 
костюми з брюками, футболки та бриджі 
на літній період.
Як розповів начальник відділу охорони 
праці «Вентс» Віталій Свирид, співробіт-
ники компанії дуже високо оцінили нову 
форму. За його словами, новий спецодяг 
вразив працівників своїм сучасним ви-
глядом та високою якістю. Також бага-
тьом сподобалось те, що новий одяг 
дуже зручний, має достатню кількість 
кишень і додатково підсилений на лік-
тях та колінах.

Нова форма – новий зміст праці



Компанія «Вентc» взяла 
участь у проекті комп-
лексної термосанації 

київської загальноосвітньої 
школи №264, в рамках якого 
виготовила та передала на-
вчальному закладу понад 100 
одиниць унікального енерго- 
зберігаючого вентиляційно-
го обладнання. Це дозволить 
створити в шкільних примі-
щеннях комфортний мікро-
клімат цілий рік і зменшити 
витрати на опалення в зимо-
вий період.

З метою впровадження ефек-
тивного енергозбереження в 
дошкільних і шкільних устано-
вах у столиці вже кілька років 
діє програма комплексної тер-
мосанації (збільшення енерго-
ефективності) таких закладів. 
Згідно з програмою, влітку 
2016 року розпочалися робо-
ти щодо підвищення енерго- 
ефективності шести столичних 
загальноосвітніх шкіл, в тому 
числі школи №264 (вул. Оноре 
де Бальзака, 8-Г). Тут планува-
лося не тільки утеплити зов-
нішні стіни, замінити вікна та 

двері, встановити енергоефек-
тивне освітлення, але й забез-
печити якісну вентиляцію при-
міщень шляхом встановлення 
сучасної енергозберігаючої 
вентиляційної системи на базі 
обладнання ВЕНТС.
Як повідомив начальник від-
ділу комплексних інженер-
но-проектних рішень в сфері 
кліматизації «Вентс» Лавр 
Котєлков, спеціалісти компа-
нії виготовили для школи уні-
кальне обладнання: чотири 
припливно-витяжні установ-
ки AirVENTS,  98 кімнатних 

припливно-витяжних уста-
новок ВЕНТС МІКРА 150 Е КП, 
канальні вентилятори ВКМ, а 
також необхідну кількість аксе-
суарів промислової вентиляції. 
«Це обладнання дозволить уч-
ням і вчителям завжди дихати 
свіжим повітрям і при цьому 
забезпечить рівну комфортну 
температуру в приміщеннях», – 
відзначив Лавр Котєлков.
До початку навчального року 
всі роботи за проектом у шко-
лі №264 були завершені. В 
результаті навчальний заклад 
щорічно заощаджуватиме 

майже половину вартості енер-
горесурсів, які раніше витрача-
лися на обігрів, а це близько 
1,5 млн грн.

П Р О Е К Т И

Свіже повітря для гарного навчання

ВІСНИК ВЕНТС / №3 (42)/2016
3

НОВИНИ



ВІСНИК ВЕНТС / №3 (42)/2016

НОВИНИ

Н О В И Н К И

4

Призначений для вико-
ристання в припливно-
витяжних системах вен-
тиляції, які потребують 
потужного повітряного 

потоку та низького рівня 
шуму. Об’єднує в собі 

високі технічні параметри осьових і від-
центрових вентиляторів.

Канальний вентилятор 
змішаного типу ВЕНТС 
ТТ-МД EC

Безшумний осьовий 
канальний вентилятор 
ВЕНТС Квайтлайн
Використовується для забезпечення по-
стійної та періодичної вентиляції санвуз-
лів, душових, кухонь 
та інших побутових 
приміщень. Пристрої 
мають стильний 
дизайн та високу 
продуктивність – до 
375 куб. м/год.

Р Е К О РД И

П ерелік унікального вен-
тиляційного устаткуван-
ня, виробленого компа-

нією «Вентиляційні системи», 
поповнився ще однією при-
пливно-витяжної установкою 
AirVENTS AV65. Обладнання 
було виготовлене для одного з 
бізнес-центрів столиці.

Як зазначив начальник відділу 
комплексних інженерно-про-
ектних рішень в сфері клімати-
зації ВЕНТС Лавр Котєлков, уні-
кальність ПВУ AirVENTS AV65 
полягає в її розмірах і продук-
тивності. Максимальна довжи -
на обладнання в зібраному 
виг    ляді становить близько 8 м, 
ширина – 3,6 м, висота – 4,3 м. 
В цілому така установка важить 
близько 7700 кг, а її продуктив-
ність за припливом повітря ста-
новить 55,5 тис. куб. м/год, а за 
витяжкою – 50 тис. куб. м/год.
Вентиляційна установка AirVENTS 
AV65 призначена для організа-
ції загальнообмінної вентиляції 
в одному з висотних бізнес-цен-
трів Києва. Цим і пояснюються 
неймовірно великі габарити 
обладнання та унікальність 
його комплектації. «Всі блоки, 
що входять до складу установ-
ки, мають величезні розміри: 
триконтурний фреоновий охо-
лоджувач, роторний рекупера-
тор, секція електронагріву, щит 
управління тощо. Устаткування 
такого типорозміру наше під-
приємство ще не випускало», –  

говорить керівник сервісної 
служби «Вентс» Сергій Омель-
ченко.
Через великі  розміри ПВУ 
AirVENTS AV65 виникали певні 
труднощі при її транспортуванні 
та установці. «Величезні розмі-
ри блоків, їх велика парусність, 

а також складність проведення 
такелажних робіт створювали 
проблеми практично на всіх 
етапах, починаючи з моменту 
вивезення обладнання з тери-
торії підприємства. Наприклад, 
збірка установки проводилася 
практично біля самого краю 

даху будівлі, що вимагало від 
співробітників граничного до-
тримання техніки безпеки. Під 
час монтажу другого ярусу уста-
новки проблеми створював по-
ривчастий вітер. Також вперше 
ми зіткнулися зі збіркою ротора 
діаметром понад 4 м. Проте, всі 
роботи нам вдалося здійснити 
якісно та у встановлені термі-
ни», – розповів Сергій Омель-
ченко.
Однак унікальність цього про-
екту полягає не тільки у вели-
чезних розмірах обладнання. 
За словами Лавра Котєлкова, 
вперше в історії нашого під-
приємства була здійснена збір-
ка AirVENTS AV65 з ротором. 
«Окрім цього монтаж установ-
ки вимагав від нашої сервісної 
служби високої самовідданості 
та неабиякої майстерності. На-
приклад, в Європі за подібну 
роботу беруться лише фахівці 
з великим стажем і спеціальні 
монтажні компанії, а ми здійс-
нили збірку та монтаж уста-
новки силами наших молодих 
фахівців. Це ще одна важлива 
подія в історії нашої компанії», 
– підкреслив Лавр Котєлков.
В даний час ПВУ AirVENTS AV65 
повністю зібрана. В найближ-
чі дні планується виконати 
пуско-налагоджувальні робо-
ти, здійснити електромонтаж і 
обв’язку щита управління, а вже 
після цього провести індивіду-
альні випробування установки з 
наступною її передачею службі 
експлуатації замовника.

Ще одна перемога ВЕНТС

Вентилятор для 
твердопаливного 
котла ВЕНТС ВДК
Призначений для 
нагнітання повітря 
в топку твердопалив-
ного котла централь-
ного опалення. Може 
використовуватися 
для вентиляції приміщень і технологіч-
ного обладнання. Корпус виготовлений 
із сталі з полімерним покриттям.
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 Цех
2016 рік

Травень Червень Липень Серпень

Цех виготовлення 
вентиляторів

Бригада №4 
(бригадир Петрук Л.М.)
Бригада №17 
(бригадир Демірова О.О.)

Бригада №4 
(бригадир Петрук Л.М.)
Бригада №16 
(бригадир Пазиняк А.А.)

Бригада №4 
(бригадир Петрук Л.М.)
Бригада №16 
(бригадир Пазиняк А.А.)

Бригада №4 
(бригадир Петрук Л.М.)
Бригада №11
(бригадир Кривошея Н.І.)

Цех виготовлення 
решіток із пластмаси Бригада Рижикової Н.Ю. Бригада Тонкопей Г.В. Бригада Зудіної С.Ю. Бригада Рижикової Н.Ю.

Цех пакування №4 Бригада Доценко Л.В. Бригада Федотової Т.Р. Бригада Федотової Т.Р. Бригада Федотової Т.Р.

Цех виготовлення 
припливно-витяжних 
установок

Бригада Ковальчука О.В. 
(ділянка AirVENTS)

Бригада Ковальчука О.В. 
(ділянка AirVENTS)

Бригада Ковальчука О.В. 
(ділянка AirVENTS)

Бригада Ковальчука О.В. 
(ділянка AirVENTS)

Цех виготовлення 
промислової 
вентиляції

Лінійка №2 
(майстер Алфьорова С.М.)

Лінійка №2 
(майстер Алфьорова С.М.)

Лінійка №3 
(майстер Кримаренко С.П.) 

Лінійка №2 
(майстер Алфьорова С.М.)

Цех металовиробів

Ділянка «СМЕ Аксесуари» 
майстра Хмелівського С.О.
Ділянка «Амада» – зміна «С» 
майстра Гуркіна І.С.
Ділянка «Штампування» – 
зміна «А» майстра 
Любченко О.А.

Ділянка «СМЕ Аксесуари» 
майстра  Хмелівського С.О.
Ділянка «Амада» – зміна «С» 
майстра Гуркіна І.С.
Ділянка «Штампування» – 
зміна «В» майстра Кабиш С.В.

Ділянка «СМЕ Аксесуари» 
майстра  Хмелівського С.О.
Ділянка «Амада» – зміна «С» 
майстра Гуркіна І.С.
Ділянка «Штампування» – 
зміна «А» майстра 
Любченко О.А.

Ділянка «СМЕ Аксесуари» 
майстра  Хмелівського С.О.
Ділянка «Амада» – зміна «С» 
майстра Гуркіна І.С.
Ділянка «Штампування» – 
зміна «А» майстра 
Любченко О.А.

Цех переробки 
пластмас №1

Зміна «D» майстрів 
Ємельянової Т.П., Нечай Н.М.

Зміна «А» майстрів 
Михайленко З.В, Тодоріка І.А.

Зміна «А» майстрів 
Михайленко З.В., Тодоріка І.А.

Зміна «D» майстрів 
Ємельянової Т.П., Нечай Н.М.

Цех переробки 
пластмас №2 Зміна майстра Семененко О.Л. Зміна майстра Семененко О.Л. Зміна майстра Вохмяніна А.Ю. Зміна майстра Панченко С.В.

Вітаємо найкращих співробітників!

l Бригада Ганни Тонкопей – цех виготовлення решіток із пластма-
си (фото зліва).
l Бригада №17 Олени Демірової – цех виготовлення вентиляторів 
(фото справа).

Виробничі змагання серед співробітників цехів нашого під-
приємства цього року перетнули екватор і плавно пере-
йшли в осінній цикл. Залишилося лише декілька місяців 

для підведення загальних підсумків року. А зараз ми хочемо 
привітати всіх наших переможців за період із травня по серпень! 
Ви – наша гордість! Так тримати!

За підсумками восьми місяців нинішнього року чимало наших команд продемонстрували стабільно високі результати в роботі. Так тримати!
8 перемог: ділянка «СМЕ Аксесуари» майстра Хмелівського С.О. – цех металовиробів. 7 перемог: бригада №4 (бригадир Петрук Л.М.) – цех виготовлен-
ня вентиляторів. 6 перемог: лінійка №2 (майстер Алфьорова С.М.) – цех виготовлення промислової вентиляції; зміна «А» майстра Любченко О.А. – цех 
металовиробів, ділянка «Штампування»; бригада Ковальчука О.В. – цех виготовлення ПВУ, ділянка AirVENTS.



П Р Я М А  М О В А«

»

Н аша співпраця з компанією «Вентс» триває вже багато років. Свого часу наш 
університет уклав договір з підприємством, що дозволило нам успішно виконувати 
цілий ряд робіт. Насамперед, це проведення конкурсів на кращі курсові проекти 

за дисципліною «Вентиляція» з використанням обладнання ВЕНТС. Крім цього, щороку ми 
проводимо всеукраїнську олімпіаду за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція», 
в якій беруть участь студенти 10–11 вишів України. Чимало наших студентів проходить 
виробничу практику на заводі.
Сьогодні наша співпраця з підприємством «Вентиляційні системи» виходить на якісно 
новий рівень. За останній рік за активної участі компанії ми провели дві масштабні 
міжнародні конференції на тему впровадження сучасних енергоефективних технологій  
в будівництві. Виступи представників компанії Лавра Котєлкова та Сергія Старченко, 
які розповідали на цих заходах про сучасне енергозберігаюче обладнання ВЕНТС, викликали 
неабиякий інтерес професійної аудиторії.
Невдовзі ми плануємо налагодити з підприємством повноцінне наукове співробітництво. 
Не виключено, що незабаром нашими спільними зусиллями буде створено найсучаснішу 
лабораторію з дослідження повітророзподільних пристроїв та організації повітрообміну  
в приміщенні. І я певен, що це буде не останній приклад нашої успішної співпраці.

Володимир ДОВГАЛЮК,
завідувач кафедри теплогазопоста-
чання та вентиляції КНУБА, 
професор, кандидат технічних наук
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ОПЫТ

Повний текст інтерв’ю з Володимиром Довгалюком читайте на нашому сайті http://blog.vents.ua

ЗНАННЯ І ДОСВІД

Е Ф Е К Т И В Н І С Т Ь

У липні поточного року 
компанію «Вентиляційні 
системи» відвідав авто-

ритетний консультант у сфері 
ощадливого виробництва Хі-
роші Морівакі. Японський фа-
хівець ознайомився з організа-
цією виробництва на заводі та 
запропонував програму з опти-
мізації роботи та подальшого 
підвищення її ефективності.

Передовий світовий досвід в 
галузі управління свідчить, що 
грамотна організація роботи та 
усунення втрат в кожній ланці 
виробничого циклу дозволя-
ють швидко та без особливих 
витрат покращити показники і 
підняти виробництво на якісно 
новий рівень.
Саме з цією метою на підпри-
ємство «Вентиляційні системи» 
було запрошено відомого фахів-
ця у сфері ощадливого вироб-
ництва (lean production) Хіроші  
Морівакі, який має успішний 
досвід роботи в компанії Toyota 
та інших відомих компаніях сві-
ту. Його приїзд став черговим 
етапом реалізації програми 
ощадливого виробництва, що 
стартувала на нашому підпри-
ємстві в 2015 році.
Японський гість ознайомився  
з організацією роботи на під-

приємстві, поспілкувався із 
співробітниками та запропону-
вав конкретні алгоритми lean 
production щодо оптимізації 
виробництва та підвищення 
його ефективності. 
Хіроші Морівакі не обмежився 
лише теоретичними зайняття-
ми, але й організував демон-
страцію переваг lean production 
на практиці.  Зокрема, для 
співробітників лінійки збірки 
провітрювачів ТвінФреш і ді-
лянки моноблочних приплив-
но-витяжних пристроїв були 
змодельовані макети лінійок, 

що дозволяють максимально 
оптимізувати робочий процес 
та ефективно використовувати 
час кожного співробітника. Екс-
перимент продемонстрував, 
що цілком можливо створити 
умови, за яких готовий продукт 
буде створено за мінімальний 
термін, насамперед за рахунок 
чіткої регламентованої роботи 
кожного співробітника на своїй 
ділянці та мінімізації простоїв 
продукції, що виготовляється, 
між різними операціями.
Хіроші Морівакі був приємно 
здивований масштабами ви-

робництва компанії «Вентс», 
високим рівнем технічного 
оснащення підприємства та 
висловив упевненість в тім, що 
компанія рухається в правиль-
ному напрямку і має гарні пер-
спективи щодо успішної реа-
лізації програми ощадливого 
виробництва. 
«Головне, що я побачив на ва-
шому підприємстві, це готов-
ність ваших співробітників до 
змін. Їхній живий інтерес до 
новацій і бажання розвиватися 
неодмінно дадуть результат», – 
відзначив пан Морівакі.

ВЕНТС крокує шляхом TOYOTA
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ОБЛИЧЧЯ ВЕНТС

Т В О Р Ч І С Т Ь

Праця та вірші – від самої душі

Євгеній працює в цеху виготов-
лення промислової вентиляції 
вже майже два роки. На робо-
чому місці займається монта-
жем електродвигунів, електро-
нагрівачів, електроприводів 
та електропроводів, які при-
значені для подальшої збірки 
систем вентиляції. Також йому 
доводиться займатися безпосе-
редньо складанням обладнан-
ня – вентиляторів, повітряних 
заслінок, повітряних охолод-
жувачів та нагрівачів. Євгеній 
відповідає за правильність і 
працездатність готових виробів 
відповідно до конструкторської 
документації.
Про компанію і своїх колег Євге-
ній говорить тільки гарні слова. 
«Мені подобається наш ко-
лектив, адже люди тут різні, 
мають різні погляди й по-різ-
ному поводяться. Але голов-
ним для мене є те, яким буде 
результат нашої спільної 
колективної роботи, – гово-
рить Євгеній. – Підприємство 
«Вентс» мені подобається 
насамперед своєю стабіль-
ністю – тут завжди кипить 
робота і немає затримок із 
виплатою заробітної плати. 
До того ж є чимало приєм-
них моментів – наприклад, 
харчування в заводських ка-
фе-їдальнях за півціни та без-
коштовний проїзд на роботу 
та додому».
Євгеній – творча людина. Серед 
своїх найбільших захоплень він 
називає музику, психологію, фі-
лософію та науку. Але більш за 
все йому подобається поезія. 
Одного разу Євгеній спробував 

і сам висловити свої почуття 
і думки у віршованій формі, і 
йому це вдалося. Ось що він 
сам про це говорить. «Перший 
свій вірш я написав у 13 років, 
коли навчався у восьмому кла-
сі Мирнівської школи. Це був 
вірш про справжню шкільну 
дружбу. Потім з’явилися й 

інші твори. Зрештою саме 
вірші стали для мене одним із 
найкращих способів виражен-
ня мого світосприйняття і 
гарним відпочинком для душі, 
який дозволяє скрасити мою 
особисту самотність».
Найцікавішим є те, що Євгеній 
пише вірші не лише про кохан-

ня та свої відчуття. В його твор-
чості знайшлося місце і для 
тих, хто працює з ним поруч. В 
результаті світ побачили вірші 
про його колишнього майстра 
та кожного працівника лінійки. 
«Вірші про наше підприєм-
ство і про своїх колег я почав 
писати з метою розширення 
власної творчої тематики. 
Спробував і ніби вийшло. Пер-
ший такий вірш, що мав назву 
«Коломийка про нашого май-
стра», вийшов на початку 
травня 2015 року і був присвя-
чений колишньому майстрові 
нашої лінійки Ользі Хворостя-
ній. До речі, саме вона була 
найпершим шанувальником 
моєї творчості».
Євгеній зауважує, що коле-
ги реагують на його творчість 
по-різному, але здебільшого 
ставлення позитивне. «Оскіль-
ки я пишу в різних жанрах, а 
саме філософської, любовної, 
пейзажної та психологічної 
лірики, то далеко не всі ко-
леги однаково сприймають 
результат моєї творчості. 
На жаль, не завжди всі розу-
міють, про що саме йдеться 
у віршах».
Найкращими рисами свого ха-
рактеру Євгеній вважає рішу-
чість, доброту та співчуття до 
оточуючих. Вільний час прово-
дить по-різному, але перевагу 
віддає творчості. І ще цікавий 
факт: Євгеній вважає себе ща-
сливою людиною. «Адже чим 
менше мені потрібно для ща-
стя, тим більше я відчуваю 
себе щасливим, – пояснює Єв-
геній. – На мою думку, найго-
ловніше в житті – це завжди 
залишатися хорошою і до-
брою людиною за будь-яких 
обставин. Адже людей пам`я-
тають, знають, люблять і 
шанують лише за їхніми сло-
вами і вчинками».
Ми бажаємо Євгенію Спіцину 
подальших успіхів у творчості 
й праці, а також майбутнього 
сімейного щастя!

Читайте вірші Євгенія Спіцина в одно-
му з наступних номерів нашої газети.

Якщо уважно придивити-
ся до працівників нашої 
компанії, то можна в них 

розпізнати не лише висококва-
ліфікованих майстрів своєї 
справи, але й талановитих по-
етів, художників, музикантів 
та спортсменів. Одним із таких 
талантів, який також демон-
струє високі показники в ро-
боті, є слюсар-електромонтаж-
ник Євгеній СПІЦИН.

В дитинстві Євгеній мріяв стати лісником і космонавтом. 
Не судилося. Але ми в змозі реалізувати одну з мрій Євгенія.
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ЗРОБІТЬ НАШУ КОМПАНІЮ ЩЕ КРАЩОЮ,
А РОБОТУ В НІЙ – ЩЕ ЦІКАВІШОЮ!
Вам подобається працювати в компанії «Вентс»? 
У вас є ідеї, як зробити наше підприємство ще кращим, 
але ви не знали, кому їх розказати, або просто 
не наважувалися про них розповісти?

ГЕТЬ СУМНІВИ! 
Напишіть нам, чим саме вам подобається компанія «Вентс», 
запропонуйте свої ідеї щодо покращення роботи підприємства 
та вигравайте один із гарних призів – вентилятор Quiet, 
фірмову теніску або бейсболку!

Листи із вашими відповідями, а також вказаним прізвищем 
та ім’ям залишайте в скриньках скарг і пропозицій, що 
знаходяться біля прохідних. І нехай вам повезе!
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С У Д О К УЗНАЙОМТЕСЬ!

ВЕНТС із Хмельницького
Лю бл я т ь  н а  н а ш о му 

підприємстві грати в 
футбол. Такі команди як 
«ВЕНТС Юнайтед», «Фор-
туна», «Іскра» та інші вже 
мають давню спортивну іс-
торію і безліч уболівальни-
ків. Щороку ці колективи 
виборюють звання найкра-
щої команди заводу. Але 
чи знає хтось, що й поза 
межами нашого підприєм-
ства і міста грає футболь-
на команда, що має назву 
ВЕНТС?

«Вісник ВЕНТС» – корпоративне видання 
ПрАТ «Вентиляційні системи». Наклад – 
1500 примірників. Виходить 4–6 разів на рік 
та розповсюджується безкоштовно серед 
співробітників підприємства. Друк – «Прайм 
Принт». Головний редактор та версталь-
ник – Олег Колодій (o.kolodiy@vents.kiev.ua)

МОЗАЇКА

Історія створення команди 
ВЕНТС у Хмельницькому 
досить проста. Одного разу 
співробітники компанії 
«Аква Вент», яка працює 
на місцевому ринку венти-
ляції та представляє інтере-
си нашого підприємства в 
регіоні, вирішили об’єдна-
ти зусилля для створення 
власної футбольної коман-
ди. І ось в 2011 році за під-
тримки власників компанії 
Дмитра Гнідого та Юрія 
Болістовського така коман-
да була створена. Цього ж 
року колектив дебютував у 
третій лізі відкритого чем-
піонату Хмельницького з 
міні-футболу.
І одразу – перша перемога! 
В сезоні 2011–2012 року 
футболісти ВЕНТС проде-
монстрували найкращий 
результат і посіли перше 

місце, що дозволило їм пе-
рейти до другої ліги. Далі 
в біографії команди були 
як злети, так і падіння, але 
найбільш запам’яталися 
п’яте місце у Преміум-лізі 
та виграш Різдвяного куб-
ка в сезоні 2013–2014 року. 
Також команда постійно 
бере участь у турнірі з мі-
ні-футболу, що проходить у 
Бізнес Лізі.
Н а р а з і  с к л а д  ко м а н д и 
ВЕНТС налічує 15 гравців. 
Тренування відбуваються 
двічі-тричі на тиждень. Тре-
нує команду викладач фі-
зичного виховання Гімназії 
№2 Віталій Розпаченюк. 
Як запевняє Дмитро Гні-
дий, в колективі панує пов-
не взаєморозуміння, адже 
хлопці добре знають одне 
одного і  це найкращим 
чином відображається на 

футбольному полі. «Для 
нас футбол – це не тіль-
ки спортивні змагання і 
місця в турнірній таблиці. 
Передусім це моральне 
задоволення, активний 
спосіб життя та радість від 
власних досягнень і пере-
мог. Футбол вчить нас ви-
тримці, впевненості в своїх 
силах, привчає до режиму 
та постійної роботи над со-
бою», – підкреслює Дми-
тро Гнідий.
А щодо подальших планів 
команди ВЕНТС, то колек-
тив прагне перемогти в 
першому дивізіоні Премі-
ум-ліги міста Хмельниць-
кого та взяти участь у Все-
українському фіналі серед 
аматорів. Тож побажаємо 
команді ВЕНТС подальших 
успіхів, і не тільки на фут-
больному полі!
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Зарядка для 
розуму

Впишіть у вільні клітинки цифри від  
1 до 9 таким чином, щоб у кожно-

му рядку, стовпці та малому квадраті 
3×3 кожна цифра зустрічалася лише 
один раз.


