ПАМ'ЯТКА
ВИКОРИСТАННЯ
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
В УМОВАХ
ВОЄННОГО СТАНУ
В умовах війни енергоефективність
набуває нового значення для кожної
громади.
Тому вже сьогодні варто замислитись, як
побудувати своє звичне життя і які нові
побутові звички необхідно виробити, щоб
власна оселя стала енергоощадною, а
енергетичні системи міста мали міцний
запас ресурсу для стабільного життя
взимку.
Маємо пам’ятати, що потужність на одну
квартиру немає перевищувати 5 кВт/год.
Перевантаження електромережі може
призвести до пошкодження системи,
пожеж та перебоїв з електропостачанням.

ПОРАДИ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ ЗБЕРЕГТИ
СТАБІЛЬНЕ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ТА ТЕПЛО:

Електропроводка повинна бути
справною. Пошкоджена мережа – це
небезпечно.
Вимикайте світло. За статистикою,
близько 30% електроенергії витрачається
на освітлення порожніх приміщень.
Використовуйте світлодіодні лампи. Така
лампа на 6 Вт видає стільки ж світла,
скільки звичайна лампочка на 60 Вт.
Вимикайте з розетки електроприлади.
Комп’ютер, телевізор, музичний центр та
інші пристрої, залишені в «режимі
очікування», продовжують споживати
енергію.
Використовуйте стабілізатор напруги. Це
зменшить витрату електрики.
Використовуйте побутову техніку
класу А+ +
Обирайте економний режим прання.
Перучи при 30 градусах замість 60, ви
бережете 40% енергії.

Переводьте комп’ютер в режим сну, коли
покидаєте робоче місце. Включений ПК
споживає 350 Вт/год, у дрімаючому
режимі — в десять разів менше.
За жодних обставин не вмикайте
одночасно прилади, які здійснюють
велике навантаження на мережі.
Перевірте всю ізоляцію ваших стін, вікон,
дверей і горища.
Зробіть ізоляцію труб гарячого
водопостачання і опалення.
Рекомендуємо облаштувати пункти
обігріву в приміщеннях багатоквартирних
будинків та обладнати їх автономним
джерелом електропостачання
(генератором, приладом обігріву та
запасом питної води).

!
В п’ятірку найбільш агресивних
споживачів електроенергії входять:
кондиціонер, пилосос, електрочайник,
бойлер, масляний та повітряний обігрівач.

ВІННИЦЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДСНС
УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ РЕКОМЕНДУЄ,
ЯК ДІЯТИ, ПОЧУВШИ СИГНАЛ ТРИВОГИ?

У БУДІВЛІ
Зайти в укриття
(спеціальне укриття,
підвал, паркінг)
Якщо укриття немає,
спуститися на перший
поверх, сісти на підлогу,
триматися подалі від вікон

ПІД ЧАС РУХУ
Зупинитись на узбіччі
Вийти з машини
Зайти у найближчу будівлю
і діяти за рекомендаціями
"У будівлі"
Якщо НЕМАЄ можливості
зайти в будівлю чи укриття:
Відійти від машини
Лягти на землю біля
бордюру, бетонних
блоків (якщо є поруч) і
закрити голову

У ПОТЯЗІ
Пригнутися нижче рівня
вікон і закрити голову
руками

У КВАРТИРІ
Якщо НЕМАЄ можливості
переміститись в укриття:
Знайти приміщення
без вікон
Сісти на підлогу, по
можливості біля
несучої стіни
НІ В ЯКОМУ РАЗІ
НЕ ПЕРЕБУВАТИ БІЛЯ ВІКОН

НА ВУЛИЦІ
Зайти у найближче
укриття чи будівлю і
діяти за рекомендаціями
"У будівлі"
Якщо такої можливості
немає:
Триматись подалі від
магазинів з вітринами
Лягти на землю біля
бордюру, бетонних
блоків чи скористатися
будь-яким іншим
природним укриттям
(канава тощо)
Закрити голову руками

