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ЦЕЙ БУДИНОК НЕЗВИЧАЙНИЙ 

ЕКОНОМИТЬ СВІТЛО Й ГАЗ, 

БЕРЕЖЕ БЮДЖЕТ СІМЕЙНИЙ, 

САМ ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО НАС 



СОНЯЧНА БАТАРЕЯ 

Сонячні батареї 

перетворюють енергію сонця 

в електроенергію, не 

завдаючи непоправної шкоди 

навколишньому середовищу. 

Важливо,що ці батареї 

працюють як в сонячну,так і 

в хмарну погоду 



ВІКНА 

18% тепла ми втрачаємо 

через вікна. Утримати 

тепло допоможуть 

пластикові вікна з 

подвійним склопакетом 



РЕГУЛЯТОР 

ТЕМПЕРАТУРИ 

Регулятор температури, 

встановлений на радіаторі, 

допоможе зменшити 

споживання енергії та дасть 

можливість зекономити 

гроші 



ДАХ 

25% тепла ми 

втрачаємо через 

дах. Варто 

використовувати 

теплоізоляційні 

матеріали для його 

утеплення 



КОМП’ЮТЕР 

Активація переходу в 

режим очікування Вашого 

комп’ютера забезпечить 

мінімальне споживання 

електроенергії 



ПРАЛЬНА МАШИНА 

Вигідніше 

використовувати пральну 

машину при її повній, а не 

частковій загрузці. Якщо 

речі не надто брудні, 

краще обрати делікатний 

режим прання. Це 

зменшить витрати води 



ХОЛОДИЛЬНИК 

Не варто встановлювати 

холодильник біля 

радіаторів та кухонних 

плит. Холодильник працює 

краще, якщо довкола нього 

вільно циркулює повітря. 

Також Ви зекономите 50% 

енергії,яку споживає 

холодильник, якщо 

придбаєте модель із 

функцією 

саморозморожування 



СТІНИ 

33% тепла ми 

втрачаємо через 

стіни. Слід 

утеплювати стіни 

за допомогою 

теплоізоляційної 

штукатурки 



ЛАМПОЧКА 

Одна енергозберігаюча 

лампочка споживає на 

75% менше енергії без 

втрати звичайного рівня 

освітлення приміщення 

та слугує у 10 разів 

довше, ніж звичайна 



ДУШ 

Приймаючи душ замість 

ванни, ми у 5-7 разів 

зменшуємо споживання 

води. 

Також витрати води 

можна зменшити, якщо 

використовувати у душі 

економний розпилювач з 

отворами меншого 

діаметра 



КРАН, ЩО ПРОТІКАЄ 

Через кран, що протікає, 

виливається 26 л. води 

на добу -цього досить, 

щоб прийняти душ 



УНІТАЗ 

Через один туалетний 

бачок, що протікає, 

навіть якщо його не 

зливати,виливається 

34000 л. на рік. Бажано 

встановити унітаз з 

двома режимами зливу 



ПІДЛОГА 

8% тепла ми втрачаємо через 

підлогу. Вирішенням 

проблеми може стати такий 

різновид системи опалення як 

підлога з підігрівом. Така 

підлога може бути як 

основним джерелом опалення 

приміщень, так і додатковим 






