
 
 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 26 листопада 2012 р.  
№  1213 
Київ 
 

Про внесення змін до Державної цільової науково-технічної програми 
“Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних  

джерел світла та освітлювальних систем на їх основі” 
 
 
Кабінет Міністрів України  ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до Державної цільової науково-технічної програми “Розробка і впровадження 
енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі”, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 632 (Офіційний вісник України, 2008 р., 
№ 52, ст. 1738; 2012 р., № 6, ст. 214, № 34, ст. 1270), зміни, що додаються. 
 

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 листопада 2012 р. № 1213 

 
 

ЗМІНИ, 
що вносяться до Державної цільової науково-технічної програми  

“Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних  
джерел світла та освітлювальних систем на їх основі” 

 
1. Розділ “Шляхи і способи розв’язання проблеми” доповнити абзацом такого змісту: 
“впровадження комплексних систем освітлення на значущих соціальних об’єктах.”. 
2. Розділ “Завдання і заходи” після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту: 
“впровадження комплексних систем освітлення на значущих соціальних об’єктах;”. 
У зв’язку з цим абзаци восьмий — десятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — 

одинадцятим. 
3. Абзаци другий — четвертий пункту 2 розділу “Очікувані результати, ефективність Програми” 

замінити абзацом такого змісту: 
“заощадити близько 400 млн. кВт•г електроенергії на рік для кожного мільйона світлодіодних 

ламп. У разі застосування 5—7 млн. світлодіодних ламп сума економії від зменшення витрат на 
електроенергію становитиме 720—1000 млн. гривень на рік, якщо вартість електроенергії становитиме 
0,36 гривні за 1 кВт•г;”. 

4. У додатках до Програми: 
пункти 3 і 7 додатка 1 викласти у такій редакції: 
“3. Державні замовники — Національна академія наук та Держінформнауки.”; 
“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування  



У тому числі за роками 
Джерела 

фінансування 

Обсяг 
фінансу-

вання, млн. 
гривень 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Державний 
бюджет 

399,968 8,7 9,449 49,449 52,8666 126,4 90,33 62,7734 

Місцеві 
бюджети 

100,5    8 25 31,5 36 

Інші джерела 830,3 1,02 0,58 6,7 68,9 222,8 225,3 305 
Усього 1330,768 9,72 10,029 56,149 129,7666 374,2 347,13 403,7734”;

додатки 2 і 3 до Програми викласти у такій редакції: 

http://www.kmu.gov.ua/document/245941693/P1213-00.doc

