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ТОВ «Клемпостав-Україна»

ТОВ «Клемпостав-Україна»
Юрій Юрійович народився 2 травня 1959 року в селищі Середнє, що

на Закарпатті. Після закінчення школи поїхав до Донецька, навчався
там у технікумі. На початку 80$х життєва стежина привела його до
Києва, де працював у юридичній фірмі «Правосфера». Весною 2003
року став одним із засновників фірми «Клемпостав$Україна», яку очо$
лює  до сьогоднішнього часу. Його професійне й життєве кредо –
надійність, порядність, чесність у стосунках із людьми. Керуючись ци$
ми принципами, він чекає такого ж ставлення й до себе від інших лю$
дей, будь то клієнт, партнер чи товариш. Основними своїми рисами як
фахівця вважає відкритість і вміння домовлятися з клієнтами, відчува$
ти їхній настрій.  

Основний напрямок діяльності ТОВ «Клемпостав$Україна» –  поста$
чання мідних покрівельних матеріалів і водостічних систем, встанов$
лення елітних мідних дахів. Серйозне ставлення до роботи, відпо$
відальність, креативність –  ось основні умови успішності фірми. «У
будівельній справі встановлення даху –  річ не менш важлива, ніж зак$
ладання  фундаменту», –  стверджує Юрій Юрійович.  Діапазон діяль$
ності організації, яку він очолює, широкий: вона забезпечує елітними
дахами не лише столицю і її область, а й інші регіони України. Зокрема
результати плідної праці фахівців цієї фірми можна побачити на
Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Закарпатті. На сьогодні їх  безпосе$

редніми клієнтами є Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів, видатні
державні діячі та відомі представники
шоу$бізнесу. 

ТОВ «Клемпостав$Україна»
постійно бере участь у будівництві й
реконструкції об'єктів української
історії та культури: храмів, церков,
пам'ятників архітектури, встановлю$
ючи на свою продукцію спеціальні
ціни зі значними знижками. Так,
фірма здійснила свій вклад у зведен$
ня Свято$Троїцького Іонівського чо$
ловічого монастиря в Києві, Свято$
Преображенського чоловічого монас$
тиря в с. Княжичі Броварського райо$
ну, Свято$Миколаївської церкви в
Чернігові, Свято$Покровського ка$
федрального собору в Запоріжжі,
Свято$Панталимонського монастиря
в урочищі Кам’янка, що на Закар$
патті, православного храму
в с. Мельники Черкаської області. 

Організація представляє чеські та
словацькі заводи, що виготовляють
мідні покрівельні матеріали, во$
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достічні системи із міді й допоміжний покрівельний матеріал. Фірма має
свій склад, де завжди можна купити мідні листи й стрічки, елементи во$
достічної й громовідвідної мідної системи. Клієнти мають можливість
замовити спеціальні типи мідних дахів, такі як «купріла», «чешуя»,
«шашечка», причому обов'язково  враховується  будь$яке побажання
клієнта, яке виконується якісно і в стислі строки. 

Мідь використовується як основний покрівельний матеріал, а також
як матеріал, який супроводжує керамічну й глиняну черепицю. Дов$
говічність міді дає можливість використовувати її як допоміжний ма$
теріал, котрий забезпечує довговічність усього даху. При установці да$
ху, наголошує фахівець, необхідно дбати про те, щоб строк експлуа$
тації додаткового матеріалу був у два$три рази довший, ніж основного:
керамічної черепиці, бітуму з мідною фольгою на поверхні. 

Завдяки своїй наполегливій праці ТОВ «Клемпостав$Україна» посідає
важливе місце серед організацій, що працюють у сфері. Його партнера$
ми є «Укрдах», «Торосгруп», «Алруф», «Інтердах», «Потенціал» тощо. 

Попри усі професійні здобутки, зупинятися на досягнутому Юрій
Юрійович, звичайно ж, не збирається. В недалекому майбутньому має
на меті залучити ще більше клієнтів, розширити фірму, відремонтувати
й вдосконалити складські приміщення. 

Він упевнений: у житті нічого неможливого не буває, головне $ бути
чесним перед собою і людьми, любити справу, якою займаєшся, і
віддавати їй усього себе. 
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