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Тут можна дізнатися більше

Білефельдська міська рада

Stadtwerke Bielefeld

Консультаційна гаряча лінія щодо 
соціальної допомоги, виплат на прожи-
вання тощо:
Тел. (05 21) 299-7800 
пн—пт, 9:00—14:00
www.bielefeld.de/energie

Мало хто з нас звертає увагу на деякі неочевидні склад-
ники енергоспоживання — а дарма, бо на них припадає 
значна частка енерговитрат. На сторінках цього буклета 
ви знайдете практичні секрети, що допоможуть екологіч-
но ощадити енергію.

Але це ще далеко не все: найближчими тижнями та міся-
цями Білефельдська міська рада й компанія Stadtwerke 
Bielefeld даватимуть вам корисні поради й ефективно 
допомагатимуть на практиці в нашій спільній справі —  
заощадженні енергії. Ми пропонуємо вам таке:

�  Поради з енергоощадності 
�   Заохочувальні акції та пільги
�  Прокат вимірювальних приладів  
�  Підтримка енергоефективності 
�  Індивідуальні консультації 
�  Фінансова допомога 
�  Термографічні консультації 
�  Гаряча лінія

На сайтах Білефельдської міської ради й компанії 
Stadtwerke Bielefeld ви знайдете завжди актуальні поради й 
відомості щодо енергоспоживання, а також дізнаєтеся, які 
консультації ми пропонуємо.  
Завітайте до нас онлайн! Крім того, ми активно дописуємо 
в соціальних мережах.

#ichmachwasaus

Сервісний центр Jahnplatz  5

Jahnplatz 5, 33602 Bielefeld 
пн—пт 9:00—18:00,  
сб 10:00—16:00 
тел. (05 21) 51-15 55 
www.stadtwerke-bielefeld.de 
Kundenservice@stadtwerke-bielefeld.de

Stadtwerke Bielefeld GmbH

Безкоштовна гаряча лінія: 0800-100 71 75

Schildescher Straße 16, 33611 Bielefeld
www.stadtwerke-bielefeld.de/ichmachwasaus

Ми повинні, 
ми хочемо,  
ми будемо 
берегти енергію!

Будьте активні, економте 
енергію і кошти — 
завдяки цим корисним 
порадам з енергоощадності



Енергія... Ця тема актуальна як ніколи. І не дивно: такі 
чинники, як зміна клімату, усе нагальніше спонукають 
переходити на відновлювану енергію. А тут ще й війна в 
Україні... Як наслідок — стрімкий ріст цін, інфляція, дефіцит 
газу, непевність у надійному постачанні.  
Що ж робити? Часи вимагають ощадити енергію.

У ці важкі часи Білефельдська міська рада й компанія 
Stadtwerke Bielefeld на вашому боці. Наша політика —  
комплексна енергоощадність. Водночас ми звертаємося до 
всіх побутових споживачів у Білефельді: допоможіть нам!

Ці 12 порад з енергоощадності мають потенціал зекономити вам 
приблизно 1200 євро* за рік! 

Ми — з вами! 
Діймо разом

Порада 1. Знизивши у квартирі або будинку температу-
ру всього на 1 °C, ви вже зменшите споживання газу на 6 %. 
У приміщеннях, залежно від призначення, ми рекомендує-
мо такі температури: санвузол: 22—24 °C; житлові й робочі 
кімнати: 20 °C; кухня: 18 °C; спальня й коридор: 16—18 °C.
Економія: до 110 євро за рік.

Порада 2. Перевірте, чи вільні ваші опалювальні раді-
атори від повітря? Чи з повною продуктивністю працює 
опалення? Варто викликати спеціаліста з опалювальних 
систем і доручити йому гідравлічне балансування. Так 
можна знизити споживання газу на 15 %.
Це дасть річну економію до 280 євро.

Порада 3. Душ енергоощадніший за ванну. Але 
важливий і час. Якщо, наприклад, ви тепер митиметеся в 
душі 5 хвилин замість десяти, за кожне миття заощадите 
1,38 євро. У разі щоденного душу
за рік економія може сягнути 500 євро.
У разі душу через день —
250 євро.

Порада 4. Заощадити можна й на освітленні. Наша по-
рада: переходьте на світлодіодні лампи. Вони споживають 
лише 20 % енергії проти аналогічних ламп розжарювання, 
а служать багато довше. Якщо у вашій оселі 20 ламп і ви 
заміните всі на світлодіодні,
за рік заощадите до 20 євро.

Порада 5. Приєднуйте телевізор, комп’ютер, акустичну 
систему й ігрові приставки до мережних фільтрів з вими-
качем. Ніколи не залишайте їх у режимі очікування. Не 
забудьте вимкнути принтер і сканер. Крім того, не зали-
шайте в розетці зарядні пристрої від телефонів, планшетів, 
камер тощо.
Річна економія: до 20 євро.

Порада 6. Поговорімо про холодильники. Щоб добре 
ощадити, не обов’язково купляти новий прилад класу A++. 
У більшості наших холодильників і так установлена за-
низька температура. Підвищивши температуру з 5 до 7 °C, 
можна знизити енергоспоживання відсотків на 15 %.
За рік це складе до 10 євро.

Порада 7. У морозильнику не треба встановлювати 
температуру, нижчу за –18 °C. До речі: кожен градус зни-
ження кімнатної температури зменшує енергоспоживання 
холодильника/морозильника приблизно на 4 %. А отже, це 
дасть вам змогу платити менше не тільки за обігрів, але й 
за електроенергію.
Потенційна річна економія — 10 євро.

Порада 8. Раціональний з енерготехнічного погляду 
вибір — посудомийна машина. Економічні й автоматич-
ні програми тривають довго, але бережуть енергію. А 
ось коротких/швидких програм бажано уникати. Пра-
цюючи з температурою до 55 °C, посудомийна машина 
споживає десь на чверть менше енергії.
За рік це може скласти до 10 євро.

Порада 9. Готуючи, завжди накривайте каструлю 
кришкою, інакше плита витратить на нагрів утричі 
більше енергії. Зменшивши кількість води в каструлі, ви 
заощадите до 60 % електроенергії. Ще дещо: якщо спер-
шу закип’ятити воду в електрочайнику, то на варіння 
макаронів піде удвічі менше електроенергії. Загальний 
потенціал економії:
до 35 євро за рік.

Порада 10. Користуючись духовкою, якнайчастіше 
запускайте циркуляцію повітря. Попередньо прогрівати 
духовку потреби нема. Використовуйте й залишкове 
тепло: просто вимкніть духовку хвилин за 10 до кінця 
приготування. За цей час ваш пиріг, хліб чи запіканка 
якраз дійде до потрібного стану. Можлива річна еконо-
мія коштів на електроенергію:
до 50 євро.

Порада 11. Сушарки для білизни споживають 
багато енергії. Сушіть білизну на повітрі, це значно 
ощадніше. Якщо такої можливості нема, перед сушін-
ням як слід відіжміть білизну (в ідеалі — на швидкості 
1200 обертів). Це заощадить десь 25 % електроенергії. 
Щоб техніка не працювала марно, дозвольте автома-
тичний вибір програми. Завдяки цьому за рік ви зможе-
те заощадити на електроенергії 
до 100 євро.

Порада 12. Як правильно прати? Повністю заванта-
жуйте пральну машину. Пралка, заповнена на дві трети-
ни, споживає на 30 % більше електроенергії, аніж повна. 
Щоб речі були досить чистими, вистачить і темпера-
тури прання 20—40 °C. Допоможуть також економічні 
програми. Завдяки цьому родина зможе заощадити на 
електроенергії
до 100 євро за рік.

*  Потенційна економія від усіх 12 порад:  
1245 євро (щоденний душ) 
995 євро (душ через день)

Розрахункову основу для цих порад див. на сайті 
www.stadtwerke-bielefeld.de/energiespartipps


