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Результати діяльності групи компаній «VENT»
Перелік об’єктів, на яких виконані роботи в 2017 році
Виробничі приміщення
1

Фармацевтична
фабрика
«Тернофарм»

м. Тернопіль,
вул. Фабрична 2

Реконструкції
систем
припливновитяжної вентиляції геленового цеху

2

Пекарня
хлібобулочних
виробів

м. Шепетівка, пр.
Миру 10

Реконструкція
систем
витяжної вентиляції

припливно-

3

Насінневий завод

с. Бокиївка
Реконструкція
систем
Волочиського району витяжної вентиляції
Хмельницької області

припливно-

4

Елеватор

Смт. Адампіль
Монтаж систем припливної і витяжної
Хмельницької області вентиляції

5

Медовий
«Бартнік»

6

Деревообробний цех с. Вовчківці ІваноФранківської обл.

Реконструкція і налагоджування системи
аспірації

7

Завод «Гравітон»

Проектування
і
монтаж
систем
повітряного опалення і центрального
кондиціонування
цеху
електропровідникової продукції

8

Дубненський завод м. Дубно рівненської
гумово-технічних
області
виробів

Проектування
і
монтаж
системи
припливно-витяжної
вентиляції
головного
цеху
з
роторним
рекуператором на 40 тис.м3/год

9

Взуттєва
“Valdi”

фабрика м. Хмельницький,
Вінницьке шосе

Проектування і монтаж систем аспірації
полімерів

10

Цех
виробництва м. Хмельницький,
гіпсоблоків
проспект Миру

Проектування
і
монтаж
систем
повітряного опалення на базі нагрівача
типу «булер’ян»

11

ТОВ
«Мегатекс- м. Старокостянтинів
Монтаж системи аспірації
Індастріал»
Хмельницької області виготовлення акумуляторів

завод смт. Ізяслав
Хмельницької обл.

м. Чернівці, вул.
Руська 248

Монтаж припливно-витяжних
пусконаладка

систем,

дільниці

Ресторани і торгівельні центри
12

Ресторан
«Насолода» в ТЦ
Квартал

м. Хмельницький,
вул. Вайсера

Припливно-витяжні установки власного
виготовлення, витяжки з технологічної
зони, припливна установка з різними
ступенями підігріву залежно від зони
подачі повітря
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13

Магазин Інтерспорт

м. Хмельницький,
вул. Соборна

Проектування і монтаж систем
припливно-витяжної вентиляції

14

Торгівельний центр
ринку СУМС

м. Хмельницький, вул. Проектування і монтаж систем
Геологів
повітряного опалення і кондиціонування
торгівельного павільйону

15

Кафе Жанна

м. Хмельницький,
вул. Інститутська

Проектування і монтаж систем
припливно-витяжної вентиляції

16

Ресторан Затишок

м. Борщів
Тернопільської обл.

Проектування і монтаж систем
вентиляції і кондиціонування
ресторанного комплексу

17

ТЦ Грильяж

м. Хмельницький, вул. Монтаж систем димовидалення
Інститутська

18

Торгівельнорозважальний центр
WOODMALL

м. Хмельницький, вул. Проектування і монтаж систем
Трудова 6А
вентиляції і VRF кондиціонування зони
бутіків

19

Торгівельний
супермаркет
«Сільпо»

м. Хмельницький, вул. Реконструкція системи аспірації відділу
Бандери 2
випічки

20

Торгівельнорозважальний
комплекс «Плаза»

м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька 21

Реконструкція систем припливновитяжної вентиляції і кондиціонування

Житлові та офісні приміщення
21

ІІІ черга багато- м. Рівне,
квартирного 9-пов. вул. Комарова
житлового будинку
«Рівненська брама»

Системи витяжних повітропроводів з
оцинкованої жерсті для природної
вентиляції усіх квартир

22

Школа
танців

Системи канального кондиціонування з
подачею свіжого повітря

23

Візовий центр

24

Офісний
«Оптика»

25

Квартири, однодворівневі

дитячих м. Хмельницький,
вул. Подільська

м. Хмельницький,
Проектування
і
монтаж
Старокостянтинівське припливно-витяжної вентиляції
ш. 26
центр м. Хмельницький,
вул. П.Мирного 7
і м. Хмельницький,
м. Чернівці,
м. Тернопіль

Проектування
і
монтаж
припливно-витяжної вентиляції
Моноблочні
установки

систем

систем

припливно-витяжні
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26

Котедж

с. Головчинці
Проектування і монтаж
Хмельницької області витяжної вентиляції

27

Дитячий дошкільний с. Водички
заклад
Хмельницького
району

Монтаж витяжної вентиляції

28

Школа
мов

Проектування
і
монтаж
припливно-витяжної вентиляції

29

Галицький коледж

м. Тернопіль

Монтаж систем витяжної
учнівської їдальні

30

Приватний басейн

Мкрн. Ружична
м. Хмельницький

Реконструкція системи автоматики на
одночасне підтримання температури і
відносної вологості повітря в басейні

31

Житловий
кооператив
«Рівненська брама»

м. Рівне,
вул. Комарова

Монтаж коаксіальних димоходів з
нержавіючої сталі від індивідуальних
котлів

іноземних м. Хмельницький,
вул. Подільська

припливно-

систем

вентиляції

Медичні заклади
32

Медичний
центр м. Хмельницький,
«Оксфорд медікал» вул. Подільська

Системи канального кондиціонування з
подачею свіжого повітря

33

Амбулаторія

м. Хмельницький,
вул. П.Мирного

Проектування
і
монтаж
припливно-витяжної вентиляції

34

Санаторій
«Яблуневий сад»

с. Жилинці
Ярмолинецького
району Хмельницької
області

Проектування і монтаж
витяжної
вентиляції
профілактичних кабінетів

систем

припливнолікувально-
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Перелік об’єктів, на яких виконані роботи в 2016 році
1

Супермаркет
м. Хмельницький,
«Таврія» в
вул. Вайсера
торгівельному центрі
«Квартал»

Системи кондиціонування, повітряного
опалення і вентиляції торгівельних
приміщень на базі припливно-витяжних
установок, теплових насосів, канальних
кондиціонерів тощо

2

Ресторан
«Насолода» в ТЦ
Квартал

м. Хмельницький,
вул. Вайсера

Припливно-витяжні установки власного
виготовлення, витяжки з технологічної
зони, приточна установка з різними
ступенями підігріву залежно від зони
подачі повітря

3

Супермаркет
Антикриза в ТЦ
Квартал

м. Хмельницький,
вул. Вайсера

Припливно-витяжні установки власного
виготовлення з рекуперацією,
рециркуляцією та автоматизованим
повітряним опаленням з відбором тепла з
міської тепломережі

4

Торгівельний центр м. Хмельницький,
Квартал
вул. Вайсера

Монтаж і пусконаладка систем
димовидалення

5

Багетний завод

м. Хмельницький,
мкрн. Малиничі

Система витяжної вентиляції від
технологічного обладнання

6

МРЕО

м. Чернівці,
вул. Руська

Припливно-витяжна система вентиляції
3-поверхового адміністративного
корпусу

7

Торгівельний центр м. Чернівці,
«Фуршет»
вул. Руська

Система
повітряного
опалення
і
центрального кондиціонування на базі
припливно-витяжної системи вентиляції
з
автоматичною
рециркуляцією
і
рекуперацією повітря

8

Фармацевтична
фабрика
«Тернофарм»

ІІІ етап реконструкції систем припливновитяжної вентиляції цеху виробництва
готових лікарських препаратів

9

ІІ
черга
багато- м. Рівне,
квартирного 9-пов. вул. Комарова
житлового будинку
«Рівненська брама»

Системи витяжних повітропроводів з
оцинкованої жерсті для природної
вентиляції усіх квартир

10

Продовольчий
супермаркет

Проектування і монтаж систем
кондиціонування з резервним повітряним
опаленням

м. Тернопіль,
вул. Фабрична 2

м. Хмельницький
вул. Залізняка
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11

«Мегатекс
Індастріал»

м. Старокостянтинів
Проектування
і
монтаж
систем
Хмельницької області вентиляції адміністративно-побутового
корпусу

12

Експериментальний
завод

м. Хмельницький,
Вінницьке шосе

Проектування і монтаж системи
вентиляції зерносховища підлогового
зберігання сої

13

Олійно-жировий
комбінат

м. Хмельницький,
Вінницьке шосе

Проектування і монтаж системи
відведення водяної пари в цеху
переробки сої

14

Завод Гравітон

м. Чернівці, вул.
Руська 248

Проектування і монтаж систем
припливно-витяжної вентиляції
виробничих цехів, адміністративнопобутових приміщень.

15

Кардіоцентр

м. Хмельницький

Проектування систем вентиляції і
кондиціонування при реконструкції
медичного корпусу під терапевтичне,
хірургічне та реанімаційне відділення

16

Городоцький
районний
краєзнавчий музей

м. Городок
Проектування систем вентиляції і
Хмельницької області кондиціонування при реконструкції
краєзнавчого музею

17

ТОВ Балтика

м. Хмельницький,
вул. Красовського

18

База
відпочинку с. Пархомівці
Святобор
Хмельницького
району

Проектування і монтаж систем
вентиляції і кондиціонування в ресторані
Святобор

19

ТОВ Техінмаш

Виробництво і монтаж систем вентиляції
виробничих приміщень

20

Басейн
загально- смт. Козова
освітньої школи
Тернопільської обл

21

Музична
ім.Заремби

22

Готельнос. Гвіздець Іваноресторанний
Франківської обл.
комплекс «Гвіздець»

М. Тернопіль

Проектування і монтаж систем
повітряної обробки на дільниці в’ялення
риби

Монтаж системи енергоефективної
припливно-витяжної вентиляції з
роторним рекуператором

школа м. Хмельницький, вул. Проектування систем вентиляції при
Проскурывська
реконструкції музичної школи
Системи кондиціонування і повітряного
опалення
на
базі
інверторних
кондиціонерів
з
автоматичним
електропідігрівом
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Перелік об’єктів, на яких виконані роботи протягом 2015 р.
1

Акумуляторний
м. Старокостянтинів
завод
«Мегатекс Хмельницької області
Індастріал»

Проектування і монтаж усіх систем
вентиляції, повітряного опалення та
кондиціонування
заводу
площею
10800 кв.м

2

Фармацевтична
фабрика
«Тернофарм»

м. Тернопіль, вул.
Фабрична 2

Проектування
і
монтаж
систем
припливно-витяжної вентиляції цеху
виробництва
готових
лікарських
препаратів

3

Торгівельний
центр «Квартал»

м. Хмельницький, вул.
Вайсера

Системи кондиціонування, повітряного
опалення і вентиляції торгівельних
приміщень на базі руфтопів, припливновитяжних установок, теплових насосів,
канальних кондиціонерів тощо

4

М’ясокомбінат
ТОВ
«Станіславська
торгова компанія»

м. Кам’янецьПодільський

5

Багатоквартирний м. Рівне, вул. Комарова
9-пов.
житловий
будинок
«Рівненська брама»

Системи витяжних повітропроводів з
оцинкованої жерсті для природної
вентиляції усіх квартир

6

Взуттєва фабрика м. Хмельницький,
«Valdi Shoes»
Вінницьке шосе

Припливно-витяжні системи вентиляції
виробничих і адміністративно-побутових
приміщень

7

Готель-ресторан
Лія

Припливно-витяжні системи вентиляції
та кондиціонування ресторану, житлових
та допоміжних приміщень

8

Свиноферма СТОВ с. Шумівці
Шумовецьке
Хмельницького району

Припливно-витяжні системи вентиляції з
рекуперацією тепла відгодівельного
блоку

9

Мережа
м. Вінниця
спортивних клубів
«Фітлайф»

Система центрального кондиціонування
суміщеного
з
припливно-витяжною
системою вентиляції і рекуперації

10

Елітний житловий м. Хмельницький,
будинок
зі мкрн. Ружична
вбудованим
басейном

Припливно-витяжні системи вентиляції
басейну, канальні системи кондиціонування з підключенням до загальної
системи диспетчеризації

11

Тютюнова фабрика м. Хмельницький вул.
«Філіп моріс»
Ватутіна 14

Витяжна система вентиляції

м. Дунаївці
Хмельницької області

Повна реконструкція м’ясокомбінату під
лінії забою птиці
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12

Швейна
Карен

фабрика м. Хмельницький, вул.
Красовського

13

Приватний
будинок з каміном

с. Давидківці
Хмельницького району

Система повітряного опалення будинку
від кімнатного каміна

14

Магазин
Набережний
квартал

м. Хмельницький вул.
Зарічанська

Припливно-витяжні системи вентиляції з
повітряним опаленням торгівельних
приміщень

15

Деревообробний
комбінат

м. Тернопіль

Витяжна система

16

Хімчистка «Фарна- м. Хмельницький, вул.
фреско»
Заводська

Вентиляція виробничих приміщень

17

Кальян-бар

м. Київ, вул. Костельна

Система кондиціонування суміщена з
повітряним опаленням, вентиляцією,
рекуперацією

18

ТОВ Барви

м. Хмельницький,
Старокостянтинівське
шосе 26

Система
кондиціонування
приміщень

19

Комбікормовий
завод

м. Летичів
Хмельницької області

Реконструкція
систем
виробничих приміщень

20

Школа

м. Теребовля
Тернопільської області

Система
приміщень

21

Мясокомбінат ТОВ м. Теофіполь
«Агро-2000»
Хмельницької області

Припливно-витяжні системи вентиляції
виробничих і адміністративно-побутових
приміщень

22

ТОВ
Агро»

Вентиляція і сушка зерно продуктів з
допомогою
твердопаливного
теплогенератора

23

Приватний басейн

м. Хмельницький, вул.
Роздільна

Припливно-витяжна установка ВУТ 3000
ПЭ ЕС

24

ТОВ Газпласт

Тернопільська область

Припливно-витяжні системи вентиляції
виробничих і адміністративно-побутових
приміщень

25

Коптильня

м Полонне
Хмельницької області

Повітряне
опалення
суміщене
з
припливно-витяжною вентиляцією усіх
приміщень

26

Салон краси

м. Старокостянтинів
Хмельницької області

Припливно-витяжна системи вентиляції
основних приміщень

27

Тепловозне депо

м. Ланівці
Тернопільської області

Припливно-витяжні системи вентиляції
ремонтних приміщень

«Лампка с Зозулинці
Красилівського району
Хмельницької області

Припливно-витяжні системи вентиляції
виробничих і адміністративно-побутових
приміщень

вентиляції

офісних

вентиляції
навчальних
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Перелік об’єктів, на яких виконані роботи протягом 2014 р.
1

Торговоофісний центр
“Агора”

м. Хмельницький,
Старокостянтинівське
шосе 2/1. Заг. площа
8000 м.кв.

Повітряне
опалення
та
промислове
кондиціонування на базі 12 руфтопів RUUD
і АСМ, загальною тепловою потужністю 960
кВт

2

Торгівельний
центр

м. Деражня.
Загальна площа 1500
м.кв.

Опалення та кондиціонування на базі
твердопаливних котлів, чілера “Hidros” та 24
фанкойлів
AirHeat
НРО,
загальною
потужністю 130 кВт.

3

Фарбувальний
цех

м.Тернопіль
Припливно-витяжні
установки
з
Загальна площа 300 м.кв пластинчастим рекуператором, водяним
калорифером
і
вентиляторами
з
вибухозахищеним двигуном

4

ТОВ
“ЕКОПЛАСТ”.
Виробничі
приміщення

м. Хмельницький,
проспект Миру, 99/1-В

5

ТОВ «Тонус».
Підземнонадземний
паркінг

м. Хмельницький, вул.
Свободи 7Б

Припливно-витяжні
установки
з
рекуператорами, електрокалориферами і
радіальними
вентиляторами
“Донвент”
загальною потужністю нагріву 55 кВт.
Витяжна система вентиляції гаражних боксів
з
автоматичним
ввімкненням
при
підвищенні концентрації чадного газу

6

Торгівельноофісний центр
“Ідеал”

м. Чортків,
Тернопільська обл.

Припливно-витяжні системи вентиляції на
базі канальних вентиляторів ТТ315 фірми
“VENTS”

7

ТОВ «Реноме».
Виробничий
корпус

м. Хмельницький,
Курчатова 8

Припливно-витяжні системи вентиляції ї
кондиціонування з рекуперацією тепла
3-поверхового виробничого корпусу

8

«Елітні меблі»

м. Кременець
Тернопільської обл.

Припливно-витяжна
лакувального цеху

9

Приватний
будинок

м. Хмельницький,
вул. Кругова

Припливно-витяжна система вентиляції
кожної кімнати житлового будинку

система

вентиляції

10 Медичний
м. Хмельницький,
центр.
вул. Кам’янецька 76
Кабінет магніторезонансної
томографії

Припливно-витяжна система вентиляції на
базі
теплоутилізатора
з
контуром
охолодження
«FAST»
(Італія)
в
антимагнітному виконанні

11 Готельноресторанний
комплекс
«Заболотів»

Системи кондиціонування і повітряного
опалення на базі інвертерних кондиціонерів
Сooper&Hunter
з
автоматичним
електропідігрівом

с. Заболотів ІваноФранківської обл.
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12 ТОВ «Балтика»

м. Хмельницький,
вул. Красовського 6

Автоматизована
припливно-витяжна
система вентиляції цеху в’ялення риби

м. Бережани,
Тернопільська обл.

Обладнання: вентилятори - 4шт.
Нагрівач електричний - 2 шт

ТОВ Гікон.
Торгівельно14
виробничий
корпус

м. Хмельницький,
вул. Чорновола 41

Повітряне опалення суміщене з вентиляцією
торгівельно-виробничих приміщень на базі
твердопаливного
повітряного
теплогенератора «Дракон-250» з додатковим
рециркуляційним контуром і регульованою
подачею свіжого повітря

15 М’ясокомбінат

м. Кам’янецьПодільський

16 М’ясокомбінат

м. Ватутіно Черкаської
обл.

Стоматологічна
13 клініка ім.
Нагірного

Фармацевтична
17 фабрика ТОВ
«Тернофарм»
Житловий та
офіснокомерційний
18
комплекс
«Панорама на
Виставці»

Повна реконструкція м’ясокомбінату під
лінії забою птиці. Проектування систем
вентиляції закінчено, монтаж перенесено на
2015 рік

м. Тернопіль, вул.
Фабрична 2

Економна
припливно-витяжна
система
вентиляції
виробничого
цеху
з
рекуператором,
водяним
нагрівом
і
автоматичним контролером Aeroclim 9sv

м. Хмельницький, вул.
Панаса Мирного

Природна система вентиляції приміщень,
виконана з оцинкованих повітропроводів, з
метою зниження собівартості будівництва і
економії корисної площі

