
 
ПЕРЕВАГИ СВІТЛОДІОДНИХ СИСТЕМ 

- експлуатація до 100 000 годин 
- стабілізація за 4 рівнями:  
                            по струму,  
                            напрузі, 
                            температурі, 
                            освітленості 
- відсутні пульсації та стробоскопічні ефекти 
- рівень радіоперешкод в 5-10 разів нижче  
нормативних показників  
- рівномірний спектр випромінюваного світла 
- екологічно безпечні для застосування 
- висока механічна міцність, вологостійкість та 
вібростійкість 
- час виходу на робочий режим  

                                                     0,1 секунда 
-   гарантія мінімум 5 років 
 
 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ 
ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТЛОДІОДНОГО ОСВІТЛЕНЯ 

 
простий термін окупності до 5 років (враховуючи 
витрати на проектування, електромонтажні роботи 
(заміна освітлювальних приладів та реконструкція 
електромережі) 
 

СВІТЛОДІОДНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ 
(для внутрішнього освітлення) 

 
(для зовнішнього освітлення) 

 
 

 
 

Комунальне підприємство  
«ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В 
АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ 

БУДІВЛЯХ М. КИЄВА» 
приймає активну участь в реалізації  
Державної цільової науково-технічної 
програми «Розробка і впровадження 
енергозберігаючих світлодіодних 
джерел світла та освітлювальних 

систем на їх основі». 
 
 
 

НАШІ КООРДИНАТИ: 
Україна, 01601, м. КИЇВ, 

вул. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 3-А 
тел.: (+38044) 234 54 10 
тел.: (+38044) 234 54 27 
email: kiba@piu.kiev.ua

 
 
 

 

 
 
    КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ        
 

 
 

ПІДГОТОВКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ 

ПРОЕКТІВ  
ЦІЯ СИСТЕМИ (РЕКОНСТРУК ОСВІТЛЕННЯ) 

 
ПІДПРИЄМСТВО НАДАЄ ПОСЛУГИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ: 
- аналіз потреби впровадження проекту 

(енергоаудит підприємства) 
- розробка технічного завдання 

- розробка бізнес-плану проекту з метою 
залучення інвестицій 

проектно-кошторисної - розробка документації 
- проведення конкурсних торгів 

- виконання та контроль  
будівельно-монтажних робіт 

- введення об’єкту в експлуатацію 
моніторинг показників ефективності - проекту 
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ІСТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА: 
 

КП «Група впровадження проекту з 
енергозбереженя в адміністративних і 
громадських будівлях м. Києва» було 
створено в 1999 році для реалізації 

міжнародного проекту з Міжнародним  
банком реконструкції та розвитку 

 
Підприємством реалізовувались 

різноманітні проекти з підвищення 
енергоефективності  

міста Києва: 
 
 

встановлення індивідуальних теплових 
пунктів 

 
термосанація будівель бюджетної сфери 

 
впровадження системи моніторингу 
споживання енергії та дистанційного 

контролю 
 

реконструкції системи освітлення 
 

проекти утилізації відходів  
(деревини та харчових продуктів) 

 
 

В 2006 році підприємство отримало 
свідоцтво на право проведення 

енергетичних аудитів.  
Наразі, серед наших замовників – 

міжнародні організації, муніципалітети, 
теплокомуненерго, промислові 
підприємства, приватні власники 

 
СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ ДИТЯЧОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №573 м. КИЇВ 

 
 Ігрові кімнати  

 
 

 
 

Гардеробна кімната 

 
 

 
 

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ДНЗ №573  
 

 
 

 
ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ 

 

 
 

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ 
 

 


