


 Вас вітає компанія “ЛЕО ЛАЙТМЕН УКРАЇНА”

З 2015-го року активно розвиваємо український ринок 
блискавкозахисту. На сьогоднішній день “ЛЕО ЛАЙТМЕН УКРАЇНА” – 
це гнучка, стабільна і самодостатня інфраструктура товарів та послуг 
національного масштабу. 

Під власними торговими марками забезпечуємо комплексну 
реалізацію проєктівреалізацію проєктів у сфері блискавкозахисту та заземлення:

“ЛЕО ЛАЙТМЕН УКРАЇНА” забезпечить вам централізоване управління 
різними напрямками робіт одного проєкту. Відтак ви завжди будете 
на 100% впевнені, що досягнете поставлених цілей своєчасно та 
з якісним результатом.

LEO LIGHTMAN™ 
виробництво та постачання 

гарячеоцинкованого обладнання;

PROJECT LEO LIGHTMAN™
розробка проєктно-кошторисної 

документації

AVERT SYSTEMS™
монтаж систем блискавкозахисту 

із залученням електротехнічної лабораторії

ZINKER™
імпорт провідників (офіційний дистриб’ю-

тор польської компанії Tiga-Cynk)



Дослідження об’єкту з виїздом спеціаліста 
та проведення аерозйомки дроном (за потреби):

Оцінка протипожежного 

стану з експертним 

висновком

Декларація безпеки 

об’єкту підвищеної 

небезпеки

Ідентифікація: процедура 

виявлення на об’єкті 

джерел небезпеки 

відповідно до Методики



Проєктування з гарантією 
позитивної експертної оцінки:

     Розрахунок класу ризиків об’єкту.

     Розрахунок вартості проєктування.

     Стадія проєкту “П”. Ескіз та пояснювальна записка.

     Стадія проєкту “Р”. Робоче креслення з точною специфікацією обладнання.

     Кошторисна документація: попередній розрахунок орієнтовної вартості 

     матеріалів і монтажних робіт.

     Візуалізація систем блискавкозахисту об’єкту для презентацій.     Візуалізація систем блискавкозахисту об’єкту для презентацій.



Підбір обладнання 
та монтажно-інсталяційні роботи: 

Системи блискавкозахисту та заземлення.

Системи пожежогасіння.

Пожежні сигналізації та системи оповіщення про пожежу.

Охоронна сигналізація та відеонагляд.

Протипожежне обладнання (вогнегасники, рукавне обладнання, пожежні 

шафи, щити, стенди, ящики для піску, гідранти, комплектуючі для щитів).

Вогнезахист дерев’яних конструкцій, металоконструкцій, тканинних матеріалів.Вогнезахист дерев’яних конструкцій, металоконструкцій, тканинних матеріалів.



Гарантійне та сервісне обслуговування:

Технічна діагностика, перезарядка 

та обслуговування вогнегасників

Погодження з ДСНС  (здача 

в експлуатацію об’єктів)

Щорічна перевірка встановлених 

систем блискавкозахисту та заземлення

Гарантія на монтаж 

і обладнання 10 років 
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Університет Григорія Сковороди в Переяславі;1

Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації  
Львівської області;

2

Господарський суд Львівської області;3

Відділ освіти, молоді та спорту Давидівської сільської ради ОТГ;4

Фаховий коледж телекомунікації та комп'ютерних технологій 
Національного університету "Львівська політехніка";

5

Заклад дошкільної освіти – Центр розвитку дитини "Джерельце";6

Обласна комунальна установа “Білгород-Дністровський 
медичний фаховий коледж”;

7

Миколаївський національний аграрний університет;8

Управління освіти і науки Ірпінської міської ради;9

Відділ освіти, молоді та спорту Новокалинівської міської ради;10



Національний природний парк "Бойківщина";11

Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня;12

Відділ освіти Галицького та Франківського районів управління 
освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради;

13

Комунальне некомерційне підприємство “Тернопільський регіональний 
фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради;

14

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини Львівської міської 
ради Львівської області;

15

КЗ ЛОР Роздільський дитячий будинок-інтернат;16

Львівське комунальне підприємство "Зелене місто";17

Жовтанецький опорний заклад загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Жовтанецької сільської ради Львівської області;

18

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній дошкільний навчальний 
заклад" с. Кореличі Перемишлянської районної ради Львівської області.

19






