
МАЛЕНЬКІ ЗМІНИ–
ВЕЛИКИЙ ЕФЕКТ

Поради для більш ефективного 
використання енергоресурсів вдома

Економити електроенергію, воду та тепло - 
значить економити гроші!

Правила сплати комунальних платежів мо-
жуть бути складними.  Особливо зараз, взимку 
2022/2023 року, дуже важливо розуміти, що це 
таке і як економити вироблену енергію: у Польщі 
різні комунальні послуги вимірюються і раху-
ються окремо.  Нижче Ви знайдете найважливі-
шу інформацію та поради щодо їх ефективного 
використання:

habitat.pl | Телефонуйте нам: +48 799 351 115



Електроенергія

Електроенергія споживається кожного разу, коли Ви ви-
користовуєте електроприлади, від мобільного телефону 
до фена. Зазвичай, вартість електроенергії не включена 
в орендну плату. Ви платите за стільки електроенергії, 
скільки використовуєте.

Ось кілька простих порад про те, як економити елек-
троенергію:

Вимикайте світло у всіх кімнатах, якщо воно Вам не 
потрібне - використовуйте денне світло;

Вимикайте з розетки електроприлади (включаючи 
зарядні пристрої для телефонів), коли вони не вико-
ристовуються;

Періть при температурі не вище 40 градусів, чого 
зазвичай достатньо для очищення одягу;

Замініть лампочки на енергозберігаючі;

Готуйте їжу під кришкою (щоб тримати і не випу-
скати тепло);

Якнайменше відкривайте духовку під час приготу-
вання їжі (щоб тримати і не випускати тепло);

По можливості вмикайте еко-режим на побутовій 
техніці (наприклад, пральній машині) - Ви будете 
використовувати менше електроенергії.

Чи знаєте Ви?
Типове споживання для домогосподарства з однієї 
людини становить близько 80 PLN на місяць, для сім’ї - 
близько 200 PLN.



Опалення

Витрати на опалення зазвичай включені в договір орен-
ди. Якщо Ви перевищуєте суму, яка передбачена в дого-
ворі, можливо, Вам доведеться заплатити доплату.

Отже - як економити і при цьому зберігати тепло в домі?

Намагайтеся опалювати кімнати максимум до 21 
градуса. У спальні достатньо 17-19 градусів. Нижча 
температура = менші витрати.

Подумайте про те, щоб вимикати опалення, коли ви-
ходите з дому. Не вимикайте його повністю, оскіль-
ки це може спричинити появу плісняви - запитайте 
свого орендодавця, чи є в цьому сенс, оскільки тем-
пература може регулюватися автоматично.

Провітрюйте кімнати кілька разів на день на корот-
кі проміжки часу: свіже повітря, профілактика пліс-
няви та енергоефективність - все в одному!

Вимикайте опалення перед тим, як відкривати вік-
на. Не дозволяйте цінному теплу виходити через 
вікно! Використовуйте природне тепло: відкривайте 
вікна, коли сонце на вулиці, і тримайте їх закритими, 
коли холодно і хмарно.

Встановіть світловідбиваючі екрани за радіаторами.

Переконайтеся, що радіатори належним чином від-
криті - не затуляйте радіатори важкими меблями 
та не завішуйте їх шторами, але самі вікна можна 
закривати, особливо вночі під час сильних морозів.

Чи знаєте Ви?
Для приватного будинку рахунки становлять близько 
900 злотих - 2 500 злотих на місяць, в залежності від 
розміру та ізоляції будівлі.



Вода

Ваша орендна плата зазвичай включає базову кількість 
води. Якщо Ви використовуєте більше води, ніж зазна-
чено у Вашому договорі, Вас попросять доплатити. 
Вода є цінним ресурсом - використовуйте її з розумом.

Поради щодо економії води:

Приймайте 5-хвилинний душ замість ванни;

Приймаючи душ, зменшуйте температуру води,
щоб заощадити енергію;

Не мийте посуд під проточною водою - замість 
цього наповніть миску і закрийте кран; 

Використовуйте посудомийну машину лише тоді, 
коли вона заповнена, щоб заощадити воду та елек-
троенергію одночасно;

Намагайтеся регулювати кількість води при змиван-
ні унітазу - наприклад, встановіть кнопку з можли-
вістю змивати менше;

Закривайте кран, коли чистите зуби та/або коли голитеся;

Підкрутіть або відремонтуйте кран, що капає (або, 
що більш важливо, зливний бачок, що протікає);

Не відкривайте кран повністю, коли миєте руки;

Використовуйте кран (змішувач) на кухні і в уми-
вальнику з однією ручкою.

Чи знали ви це?
Не всі пральні машини можуть забезпечити відповід-
ність між споживанням води та вмістом. Тому встанов-
люйте прання лише тоді, коли машина майже повністю 
заповнена. Щоб використовувати якомога менше води, 
при пранні також використовуйте екорежим.

В Польщі рахується 1 кубометр теплої води і 3 кубометри 
холодної води на особу.


