


16 мая 2018 г.
Philips Lighting стає

Signify

2016 г.
Philips Lighting відокремлена від Royal 

Philips і котирується на Амстердамській

фондовій біржі.

2008 г.
Запуск першої комерційної

світлодіодної модифікованої

лампи

2012 г.
Випуск систем та

Philips Hue

1891 г.
Заснування Philips і перший запуск продажів ламп в 

масовому масштабі

Від освітлення Philips до 

Signify, 

130 років історії

март 2018 г.
Запуск платформи Interact 

IoT

і LіFі



1. Урядом України створена загальна програма з відновлення України

2. Багатьма країнами та фінансовими організаціями висловлюється інтерес до участі у 

відновленні

України  

3. Для підтвердження зовнішнього фінансування, як правило, вимагається наявність 

чіткого   

бачення того, що пропонується зробити в проекті, необхідні ресурси, строки реалізації, 

ефект

(економічний, соціальний та ін)  

4. Signify намагається стати часткою цього процесу, допомагати відновленню України та  

підтримувати ОТГ в процесі пошуку та запиту зовнішнього фінансування

Плани відновлення України 



Основні джерела зовнішнього фінансування

 Кредити міжнародних кредитних організацій (World Bank, European Investment Bank и 
т.д)

 Цільові програми фінансування (USAID, EBRD, NEFCO)

 ESCO – енергосервіс

 Державно-приватне партнерство

 Гранти 



1. Signify створила фонд підтримки України на 1 млн. євро:

2. Створена інженерна група для підтримки проектів відновлення (проведення 

світлотехнічних розрахунків, створення та обгрунтування потреби для закупівлі 

обладнання на відновлення освітлення)

SSignify сьогодні в Україні 



Signify вже надає підтримку

6

15 тис. 

одиниць

250

Одиниць

14 тис

Одиниць

1850

Одиниць

Київ + 
Область Львів

Івано-
Франківськ



1. Проекти по освітленню об’єктів міської інфраструктури на обладнанні 

Philips в Києві, Запоріжжі, Полтаві, Тернополі, Миколаєві, Черкасах, 

Львові та ін. 

2. Пілотний проект у Львові – «розумна» система вуличного освітлення

SSignify та міські адміністрації в Україні 



Підтримка від інженерної групи Signify
a. Проведення аудиту поточного стану систем освітлення вулиць міста. Висновки про відповідність 

існуючим нормам, створення рекомендацій по вдосконаленню систем вуличного освітлення. 
b. Створення оптимальних технічних вимог для вуличних світильників для усіх типологій вулиць 

міста  
c. Створення комплексного плану модернізації систем вуличного освітлення
d. Створення мастер – плану розвитку освітлення міста, який буде включати вуличне, фасадне, 

декоративне освітлення, освітлення туристичних та пішохідних зон та ін. 
e. Дизайн декоративних рішень та візуалізація. Проведення пілотних проектів. 
f. Допомога у залученні зовнішнього міжнародного фінансування для реалізації проектів 

i. Підтримка у формуванні та технічно-економічному обгрунтуванні потреби для залучення 
зовнішнього фінансування проектів модернізації та створення нових енергоефективних 
систем зовнішнього освітлення. 

ii. Підтримка у донесенні вищевказаної потреби до міжнародних фінансових організацій та 
установ. 



Системи керування та 

аналітичної обробки

інформації

Керування камерами

Додаткові датчики

Системи контролю\керування

транспортом

«Smart city» інформаійна платформа

«Розумне місто» та світло

Інші програмні продукти. 
Публічна інформація 

Керування світлотехнічним
парком
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Individual Light Point

• Cellular networks (2G/3G/4G M1)

Стандартні світильники з керуванням
на рівні шаф

APIs для з’єднання з 
інформаційною
системою  Smart City

Керування системами 
освітлення

Управління
камерами

Керування рухом 
траспорту

Світильники, які обладнані для з’днання з Interact City (sub-GHz, 2G/3G/4G M1/NBIoT)  

Сервер

Smart City 
Інформаційна

система

Interact City – Як виглядяє

1010
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Побудуємо майбутнє! 
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