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Товариство  з  обмеженою  відповідальністю «КЛІМПОРТ» (  ТОВ  «КЛІМПОРТ»  ) було
засноване нещодавно, навесні 2018-го року, але утворене з досвідчених високопрофесійних фахівців.
Тому вже  на  даний  момент  ТОВ «КЛІМПОРТ» являє  собою приклад  вельми успішної  амбіційної
компанії із динамічним розвитком, що оперативно задовільняє попит на кліматизаційне, вентиляційне,
опалювальне обладнання у межах Житомирської області. Ми пропонуємо обладнання тільки провідних
світових виробників, що перевірене практикою і часом, яке відповідає найвищим вимогам Користувача
за оптимального співвідношення «Ціна/Якість».

ТОВ  «КЛІМПОРТ» є  офіційним  партнером  та  представником,  на  території  м.Житомир  та
Житомирської області,  п’яти широко відомих у світі, авторитетних, високотехнологічних та фінансово
потужних брендів: CHIGO, MDV (Китай),    LMF (Італія),    HITACHI, GENERAL (Японія).

ТОВ «КЛІМПОРТ»  спеціалізується,  насамперед,  в  галузі  широкооптового,  дрібнооптового  та
роздрібного постачання кліматизаційного та вентиляційного обладнання (побутового, комерційного та
промислового призначення),  а також проектування, монтажу, діагностики, сервісного обслуговування
наступних видів систем ОВК та супутних інженерних систем:

1) енергоефективних систем кондиціонування повітря та холодопостачання;
2) енергоощадних систем вентиляції, осушення/зволоження, аспірації, фільтрації повітря;
3) повітряопалювальних агрегатів та теплових завіс, систем інфрачервоного опалення;
4) сучасних систем водяного опалення та гарячого водопостачання (ГВП) на базі теплових насосів та 

геліоустановок, чілерів, котлів з пальниками на нетрадиційних видах палива;
5) автоматизованих систем енерго- та ресурсозбереження (з проведенням енергоаудиту);
6) систем диспетчеризації, керування та автоматизації виробничих процесів.

Компанія  приділяє  багато  уваги  впровадженню  у  повсякденне  життя  надсучасних
енергозберігаючих технологій, як для підприємств усіх форм власності, так і для приватних клієнтів.

Наш принцип роботи із Замовником заснований на засадах комплексного підходу: якісне ведення
проектно-вишукувальних та кошторисних робіт, оперативна технічна підтримка і супровід проектів на
всіх етапах,  швидке проектування та своєчасне постачання,  якісні  монтаж та шеф-монтаж, дбайливе
пусконалагоджування  та  паспортизація  обладнання,  автоматизація  та  диспетчеризація  систем,
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оперативне гарантійне та постгарантійне обслуговування, кваліфіковані сервіс та навчання персоналу
Замовника.

Успішний  робочий  досвід,  освіта  та  кваліфікація  наших  фахівців  забезпечують  нам відмінну
репутацію надійного партнера, постачальника якісного обладнання та авторитетного виконавця робіт. За
безпосередньої  провідної  ролі  наших  теперішніх  спеціалістів  здійснювалися  проектування,  монтаж,
пусконалагоджування, експлуатація, сервісне обслуговування великої кількості приватних, комерційних
та промислових об’єктів, серед яких: 

Промислові об’єкти 

 Завод ТОВ «Фабрика натуральної косметики «ЕЛЬФА» – с.Чоповичі (ОВК нового цеху)

 Завод  ТОВ  «ПЕРШИЙ  ЗАВОД  ГРАНІТНИХ  МИЙОК»  –  м.Житомир  (аспірація,  вентиляція,
кондиціонування виробничих приміщень)

 Офіс  ТОВ  «ТЕСЛА  ЕНЕРГО»  (проектування,  монтаж,  експлуатація  промислових  сонячних
електростанцій) – м.Житомир (вентиляція, кондиціонування офісу та допоміжних приміщень)

 Завод  ТОВ  «КРОМБЕРГ  ЕНД  ШУБЕРТ  ЖУ»  (виробництво  бортових  автоелектромереж)  —
м.Житомир (вентиляція та повітряне опалення виробничого цеху та АПК)

 Завод  ТОВ  «КРОМБЕРГ  ЕНД  ШУБЕРТ  ЛУ»  (виробництво  бортових  автоелектромереж)  —
м.Луцьк  (модернізація  місцевих  витяжних  та  припливно-рециркуляційних  систем  вентиляції  та
повітряного опалення виробничого цеху)

 Молокозавод  ТОВ  «Андрушівський  маслосирзавод»,  “Золотава”  ТМ  –  с.Андрушівка,
Житомирської обл. (вентиляція баклабораторії та допоміжних приміщень)

 Завод «МОЛОЧНИК» – м.Житомир (кондиціонування виробничих приміщень)

 ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат», «Житомирська м’ясна гільдія» ТМ (виробництво ковбас та
інших м’ясних виробів) – м.Житомир (вентиляція виробничих цехів)

 Завод  рибних  пресервів  ТОВ  «Вогні  Гестії»,  Fozzy  Group  ТМ  –  м.Житомир  (вентиляція  та
автоматизація виробничих процесів)

 Хлібокомбінат  ТОВ  «Агробізнес»  –  смт.Нова  Ушиця  Хмельницької  обл.  (адіабатичне
охолодження, вентиляція, осушення виробничих цехів та дільниць)

 Хлібозавод  ВАТ  «Коростенський  хлібозавод»  –  м.Коростень  (адіабатичне  охолодження  та
вентиляція виробничого цеху)

 Завод «IZOVAT» (виробництво теплоізолюючих будматеріалів) – м.Житомир (кондиціонування
та вентиляція технологічних, виробничих та адміністративно-побутових приміщень)

 Завод  ТОВ  «ЕКТА-Пром»  та  його  адміністративно-побутові  приміщення  (розробка  та
виробництво світлодіодних екранів та приладів освітлення – м.Житомир та м.Київ (кондиціонування,
вентиляція та повітряне опалення адміністративно-побутових та виробничих приміщень)

 Завод ТОВ «Євроголд Індестріз ЛТД» (виробництво побутових металевих виробів) – м.Житомир
(кондиціонування та вентиляція виробничих цехів, дільниць та приміщень)

 Виробничий корпус ПП «НВФ «ПРОМЕКС» (виробництво електронної техніки) – м.Житомир
(вентиляція та аспірація виробничих приміщень)

 Завод ТОВ «Даніко» (виробництво неіржавіючих металевих виробів побутового призначення) –
м.Черняхів  (вентиляція,  кондиціонування  та  рекуперативне  доопалення  виробницих  цехів  та
адміністративно-побутових приміщень)

 Фабрика  дверей  «Океан»  (виробництво  металопластикових  вікон  та  дверей)  –  смт.Затишшя
(вентиляція виробничих цехів)

Торгівельні заклади

 Гіпермаркет меблів ROLF -  колишній корпус будівельного супермаркету «ОЛДІ» – м.Житомир
(монтаж повітряного опалення та вентиляції)

 Ювелірний салон та виробничі  приміщення ювелірної  майстерні  «ОНІКС» – м.Хмельницький
(вентиляція, повітряне доопалення та кондиціонування)



 Мережа магазинів вживаного одягу «Humana», магазин косметики Watsons та відділення ERSTE
Банку – м.Житомир (повітряне доопалення, кондиціонування  та вентиляція)

 ТК «ЕРМІТАЖ», продаж сантехніки – м.Житомир (кондиціонування офісних приміщень)

 Центр  утеплення  ТОВ  «БТК-ЦЕНТР  КОМПЛЕКТ»  (продаж  сантехнічних  виробів  та
будматеріалів) – м.Житомир (кондиціонування офісних приміщень та серверної)

Автосалони та СТО

 Автосалони BMW «Баварія-Захід»  та  Citroen  –  м.Хмельницький  (водяне  опалення  котлом на
відпрацьованій автомобільній оливі, вентиляція та повітряне опалення канальними кондиціонерами)

 Автосалон та СТО HYUNDAI – м.Хмельницький (вентиляція)

 Автосалон та СТО VW «Престиж-Авто» – м.Хмельницький (вентиляція)

 Автосалонний  комплекс  «АВТОМИР-57»  –  м.Житомир  (адіабатичні  та  фреонові  системи
вентиляції та кондиціонування)

 Автосалон та СТО FORD – м.Житомир (кондиціонування)

 СТО «ГРАНД-АВТО» – м.Житомир (вентиляція та кондиціонування цехів та офісу) 

Банки та офісні приміщення

 Відділення  №10005/017  «Ощадбанк»  по  вул.Хлібна,  28  –  м.Житомир  (вентиляція,  повітряне
доопалення та кондиціонування)

 Лабораторно-інженерний 7-поверховий корпус НАК «УкрЕнерго» – м.Вінниця (мультизональна
система кондиціонування)

 Абонентський  центр  ТОВ  «Житомирський  міський  інформаційний  центр  –  телемережа»  –
м.Житомир (повітряне опалення, вентиляція та кондиціонування канальним тепловим насосом «повітря-
повітря», кондиціонування серверних)

 Офіс ТОВ «УКРБІОТАЛ» – м.Житомир (кондиціонування, вентиляція)

 Фабрика меблів «ЛУЧ» – Житомир (кондиціонування адміністративних приміщень)

Розважальні та оздоровчі заклади, готелі, ресторани

 Ресторан «Барбарис»,  гриль-бар «Плезентвіль» та піцерія “Маріо” при кінотеатрі  «Україна» –
м.Житомир (повітряне опалення тепловими насосами, вентиляція, кондиціонування)

 Мережа піцерій «МАРІО» – м.Житомир (газове та теплонасосне повітряне опалення, вентиляція,
кондиціонування)

 Кафе «Мандри»  – м.Житомир (повітряне опалення та кондиціонування, вентиляція)

 Кав’ярня  «Львівська  майстерня  шоколаду»  –  м.Житомир  (теплонасосне  повітряне  опалення,
вентиляція, кондиціонування)

 Майбутній  готель  та  існуючі  адмінприміщення  Хмельницької  ТПП  –  м.Хмельницький
(модернізація  газового  повітряного  опалення,  вентиляція  та  повітряне  опалення  системою  “чілер-
фанкойли”)

 РК «Панський маєток» – м.Хмельницький (вентиляція та кондиціонування)

 Готель у Криму – с.Сонячногорськ під Алуштою (сонячне доопалення і ГВП, кондиціонування)

 РК «РІО» – м.Житомир (кондиціонування)

 Фітнес-центр  «LIME»  РК  «ФОК»  –  м.Житомир  (вентиляція,  кондиціонування  та  осушення,
повітряне опалення тренувальних залів, басейнів, саун, бань, адміністративних та побутових приміщень)

 РК «АНЕЛО» – м.Черняхів (вентиляція на кондиціонування)

 Заклади  харчування  на  місці  колишнього  РК  «Game  Club.  Місто  розваг»  –  м.Житомир
(вентиляція, кондиціонування)

 Мережа  центрів  дозвілля  та  кафе  «КАПІТАН»  –  м.Житомир  (повітряне  доопалення  та
кондиціонування теплонасосними технологіями, вентиляція)



 Клуб відпочинку «РУСАЛКА» – с.Пряжево (кондиціонування, вентиляція)

 Фітнес-центр  – м.Радомишль (повітряне опалення, вентиляція та кондиціонування) 

 Готельно-ресторанний  комплекс  «ТЕРАСА»  –  с.Станишівка  (повітряне  доопалення  та
кондиціонуваннятеплонасосними технологіями, рекуперативна вентиляція)

 Кафе  Caramell  –  м.Житомир  (повітряне  доопалення  та  кондиціонування  теплонасосними
технологіями, рекуперативна вентиляція)

 Кафе-ресторан,  пекарня,  міні-готель  TOSCANA  GRILL  –  м.Бердичів  (повітряне  опалення  та
кондиціонування теплонасосними технологіями, рекуперативна вентиляція)

Громадські будівлі,  лікарні та фармацевтичні об’єкти , учбові заклади, тощо 

 Міська  гімназія  №3  –  м.Житомир  (рекуперативна  та  традиційна  вентиляція,  теплонасосне
доопалення та кондиціонування)

 Мережа  поліклінік  «МЕДІБОР»,  в  т.ч.  нова  по  вул.Б.Тена,  143  –  м.Житомир  (теплонасосне
доопалення  та  кондиціонування,  рекуперативна  та  традиційна  вентиляція  з  УФ- та  HEPA-очисткою
повітря операційних та інтенсивно-терапевтичних блоків)

 Житомирський обласний онкологічний диспансер (теплонасосне доопалення та кондиціонування,
рекуперативна вентиляція з УФ- та HEPA-очисткою повітря - операційний та реанімаційний блоки, мала
операційна)

 Коростенська центральна районна лікарня  (операційний блок К3 - теплонасосне доопалення та
кондиціонування, вентиляція з УФ-очисткою повітря)

 ДП «АЕРОПОРТ ЖИТОМИР» (аеровокзал та будівля готелю-ресторану - повітряне опалення та
кондиціонування теплонасосними технологіями, рекуперативна та традиційна вентиляція)

 Житомирський обласний будинок дитини (басейн -  рекуперативна вентиляція та теплонасосно-
конденсаційне осушення)

 ПАО «Ліктрави» – м.Житомир (виробничі цехи - вентиляція)

 ВАТ «ЕКСІМЕД» – м.Радомишль (виробництво та зберігання медпрепаратів - вентиляція)

Спеціалізовані приміщення

 ДП «ШПАТ» – смт.Мала Токарівка (лабораторні приміщення)

 Управління СБУ в Житомирській обл. — м.Житомир (кондиціонування)

 тир Управління ДАІ УМВС України в Житомирській області – м.Житомир (вентиляція)

Багатоквартирні та індивідуальні житлові будинки, котеджі

 велика  кількість  інсталяцій  кондиціонувального  та  опалювального  обладнання,  в  тому  числі
ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ «повітря-повітря» та «повітря-вода» – м.Київ, м.Житомир, смт.Буча, с.Пряжево,
та ін. 

Ми  надаємо  своїм  клієнтам  широкий  спектр  важливих  послуг:  від  енергоаудиту  та
розробки  загальної  концепції  систем  ОВК,  проектування  та  монтажу,  до  гарантійного  та
постгарантійного сервісного обслуговування обладнання 

Нам надзвичайно приємно професійно  допомагати  у  створенні  належного  мікроклімату
саме для Вас. Ми щиро бажаємо, щоб наше обладнання допомогло Вам почувати себе якомога
комфортніше під час роботи, дозвілля та відпочинку.

З глибокою повагою та шаною,

Директор ТОВ «КЛІМПОРТ»                                                              Неділько С.В.
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