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Енергозбереження (економія енергії) - реалізація правових, організаційних, 

наукових, виробничих, технічних і економічних заходів, спрямованих на 

ефективне (раціональне) використання (і економне витрачання) паливно-

енергетичних ресурсів і на залучення в господарський оборот поновлюваних 

джерел енергії. Енергозбереження - важливе завдання по збереженню 

природних ресурсів. 



У зв'язку з постійним зростанням тарифів на електроенергію все більш 

актуальною стає можливість обмежити витрати на її оплату. Це можна зробити 

безліччю способів. Найефективніші способи енергозбереження в побуті ті, які 

пов'язані з новими технологіями, про них написано досить багато. 



Економія електроенергії на кухні 
 

Якщо ви користуєтеся електрочайником, то не треба перед кип'ятінням 

заливати його до країв. Налийте стільки, скільки потрібно вам зараз. Ви все 

одно поставите його розігріватися знову. І знову отримаєте додаткову витрату 

електроенергії. Потужність чайника складає 1.5-2 кВт. Це суттєвий внесок у 

місячне електроспоживання. 
 

 



Якщо ви користуєтеся електроплитою, то вам слід знати, що при виборі 

посуду, що не відповідає розмірам плити, втрачається 5-10% енергії, посуд з 

викривленим дном «краде» до 40-60%. Отже, дно посуду повинне бути рівним 

і з розміром, відповідним діаметру конфорки. 

 

Пам'ятайте: швидке випаровування води при кипінні збільшує час 

приготування їжі на 30%. Після закипання рідини треба зменшити потужність, 

що подається на конфорку. 



Енергоощадні освітлювальні прилади в квартирі 
 

Зазвичай в квартирах постійно горить світло. У першу чергу варто замінити 

лампи розжарювання на енергозберігаючі. Ці лампи мають гарантію, як 

мінімум, один рік. За цей час вони повністю окупляться і навіть дадуть 

економію бюджету. Лампа потужністю в 14 Вт приблизно відповідає 60 Вт 

лампі розжарювання. 
 



 

До істотного зниження електроспоживання призведе використання 

світлих шпалер і стель, прозорих світлих штор, помірної кількості 

меблів і квітів у кімнаті. Ніколи не треба нехтувати природним 

освітленням. 



Економія електроенергії при прасування білизни 
 

Намагайтеся не пересушувати білизну, тому що при його прасування потрібно 

більш гарячу праску і більше часу для отримання потрібного результату. Ще 

одна «хитрість» дозволяє знизити витрати, це використання алюмінієвої 

фольги, яка укладається під тканину, що закриває прасувальну дошку. Фольга 

не дає тепловій енергії розсіюватися  концентрує її, і розгладжує тканини. 



Економія енергії при прибиранні квартири 

 
При використанні пилососа частіше викидайте сміття з контейнера, 

промивайте або міняйте фільтри для вхідного і вихідного повітря. Додатковий 

аеродинамічний опір призводить до перегріву двигуна пилососа і різкого 

підвищення споживання електроенергії. Наприклад, при заповненні 

контейнера для збору пилу на 30%, енергоспоживання зростає на 40-50%. 



Економія при відключенні зарядних пристроїв стільникових телефонів 
 

Звичайно, втрати від того, що ці пристрої постійно включені в розетку, не такі 

великі, як від іншої побутової техніки. Однак, «зарядники» є імпульсними 

джерелами живлення, такі пристрої «не люблять» працювати без навантаження. 

Коли до них не підключений стільниковий, плеєр, ноутбук і т.д. такі прилади 

гріються, виходять з ладу і можуть призвести до пожежі! 



Комп'ютер та інтернет 
 

Якщо ви не користуєтеся комп'ютером, наприклад, пішли на роботу чи на 

навчання, розсудливо відключити дорогу техніку. Цим ви продовжите 

ресурс устаткування і знизите енергоспоживання квартири. Крім того, вже 

точно ніхто не зможе вкрасти ваші дані та напрацювання у вашу 

відсутність, адже комп'ютер буде знеструмлений. 



Також важлива економія тепла 
 

Батареї не повинні бути відсунуті меблями або шторами. Такі перешкоди не 

дають теплому повітрю рівномірно розподілятися, через що, тепловіддача 

батарей знижується на 20%. 



Фарбування батарей і встановлення тепловідбивних екранів. 
Батарея темного кольору віддає на 10-15% більше тепла, ніж пофарбована в 

світлий колір. Стіна за радіатором може нагріватися до 50С. Навіщо вам 

обігрівати вулицю? Пінофолові або з простої фольги тепловідбивні екрани - 

найкраще рішення даної проблеми. 



Утеплюйте вікна. 50% втрат тепла припадає на вікна. Утеплені вікна 

підвищують температуру приміщення на 4-5С. Цього достатньо, щоб не 

користуватися електронагрівачем, який тягне до 4000 квт / год в сезон. Дерев'яні 

вікна можна утеплити ущільнювачем або поміняйте їх на пластикові. 



Тепловідбивна плівка на вікна. 

 Плівка пропускає 80% світла і відображає 90% теплового випромінювання. 



Утепліть стіни і стелю.  
Пінополістирол і пінофол - найбільш відповідні, безпечні і екологічні 

матеріали. 



Утепліть підлогу.  
Якщо ви живете на першому поверсі, то 10% тепла йде у підвал. 



Дерева навколо будинку. 
 Якщо ви живете в приватному будинку або у вас дача, то дерева допоможуть 

вберегти будинок від вітру і зберегти тепло. 



Утепліть лоджію і балкон.  
Найбільшу увагу приділіть балконним дверям. 



Продумуйте систему вентиляції.  
При вентиляції приміщень тепле витяжне повітря можна використовувати для 

нагріву припливного. 



Швидке провітрювання. 

 Відкривайте вікна на провітрювання тільки на кілька хвилин. Так повітря 

встигне змінитися і приміщення не охолоне. 



Отже, з усього вищесказаного можна зробити такий 

висновок:  

нам треба більше економити  

за для свого ж блага.  

Зберігаючи тепло та електроенергію –  

ти зберігаєш ресурси своєї природи.  

Піклуйся про неї і будеш жити довго і щасливо! 



Дякую за увагу! 


