
 

 
 
 
 
Diese Übersetzung in leichte und verständliche Sprache dient der Hilfestellung 

und Orientierung über den Inhalt der Hausordnung.   

 
Цей переклад легкою та зрозумілою мовою призначений для надання 

допомоги та орієнтації щодо змісту правил побуту. 

 
Правила внутрі шнього розпорядку 

ПРЕАМБУЛА 

Спі льне проживання баг атьох людей в одному мі сці  потребує взаємної  поваг и і  толерантност і . У 
наших Правилах внутрі шньог о розпорядку ми визначили те, що для нас  є важливим, і  що має бути 
важливо для вас , щоб усі  мог ли сказати: Тут  можна добре жити!  

Дотримання і  прийняття до уваг и цих Правил внутрі шньог о розпорядку всі ма мешканцями закладає 
основи г арног о сусі дства. Ставтеся до переданої  вам квартири і  спі льних примі щень для 
користування з турботою. 

Дані  Правила внутрі шньог о розпорядку є частиною Договору оренди. Поставивши сві й пі дпис  пі д 
Дог овором оренди ви зобов'язані  дотримуватися цих Правил. 

I. 
Вентиляці я, опалення та водопостачання 

Слі д ретельно прові трювати вашу квартиру. Циркуляці я пові тря у примі щенні  зазвичай 
забезпечується шляхом повторних прові трювань. На сходових клі тинах забороняється прові трювання, 
тому що це не створює ефекту вентиляці ї  и може призвести до скарг  з боку сусі ді в. 

Якщо температура зовні  падає нижче рі вня заморожування, ви маєте робити все, щоб уникнути 
замерзання сані тарног о обладнання (ст і чних труб, водопроводу тощо), а також раді аторі в і  труб 
системи опалення. Саме тому слі д тримати закритими у холодну пору року особливо ві кна пі двалі в, 
г орищ і  сходових клі тин, окрі м випадкі в, коли необхі дно прові трювання. При сильному сні г опаді , 
дощі  чи нег оді  закривайте ві кна. 

Щоб запобі г ти забрудненню води лег і онеллами, у випадку тривалог о невикористання квартири (довше, 
ані ж один тиждень) слі д забезпечити достатнє використання г арячої  і  холодної  води з усі х крані в 
чи душових лейок, як і  достатнє спускання води у туалетному бачку. 

II. 
Захист  ві д шуму 

Шум заважає всі м мешканцям дому. Саме тому слі д дотримуватися заг альног о тихог о часу з 13:00 до 
15:00, а також з 22:00 до 7:00, при цьому слі д уникати будь-яког о надлишковог о утворення шуму.  

Переведі ть усі  телеві зори, раді оприймачі  та і нші  пристрої , а також комп'ютери на середню 
г учні сть; також ї хнє використання на вулиці  (на балконах, лоджі ї  тощо) не має заважати вашим 



 

сусі дам. Також ви не маєте заважати свої м сусі дам г рою на музичних і нструментах пі д час  заг альної  
тихої  г одини. Пральні  машини, сушилки та посудомийні  машини по можливост і  слі д включати до 22:00. 

Пі д час  виконання домашні х і  ремонтних робі т  у домі , у дворі  чи на зовні шні х територі ях слі д 
звернути уваг у на те, щоб ці  роботи виконувалися у робочі  дні  та не впродовж вказаних тихих г один. 
Ці  роботи слі д закі нчити до 20:00. 

Вечі рки чи святкування не мають призводити до порушення спокою спі льноти дому. В ці лому, у таких 
випадках ді є також заг альна тиха г одина. Попередньо слі д пог оворити з і ншими мешканцями дому, 
які , безсумні вно, можуть з терпі нням поставитися до певног о рі вня шуму і  запахі в. 

 

III. 
Використання земельної  ді лянки 

Коли на дитячому майданчику г раються ді ти, звертайте уваг у на те, щоб вони прибирали і г рашки і  
смі ття пі сля закі нчення г ри. Це допомаг атиме утримувати дитячий майданчик в чистот і . 

Використання і нвентарю для і г ор на наших дитячих майданчиках ві дбувається на власний ризик. 
Впродовж режиму тихих г один ваші  ді ти також мають вести себе тихо і  спокі йно пі д час  г ри. 

З метою захисту зелених насаджень на г азонах, ві дкритих для і г ор, не дозволяється г рати у футбол, 
а також ї здити на велосипедах, скейтбордах, роликах, кі кбордах тощо. Це також стосується 
внутрі шні х дворикі в, коридорі в і  сходових клі тин. 

Не викидайте смі т тя у зелених зонах і  не зг одовуйте йог о тваринам, а саме г олубам і  котам. Вашим 
собакам і  котам забороняється забруднювати зелені  зони і  земельні  ді лянки. Для забезпечення 
г і г і єни не дозволяйте вашим домашні м тваринам знаходитися на і г рових майданчиках чи у пі сочниці . 

Забороняється палити на сходові й клі тині , на г орищі  чи у пі двалі . Якщо ви палите на балконі , то 
зверні ть уваг у, щоб це не заважало вашим сусі дам.  

IV. 
Безпека 

Для захисту мешканці в будинку двері  слі д тримати закритими. Пі сля кожног о використання двері  
пі двалу і  двору слі д закривати. 

Вхі д у будинок і  дві р, на сходові  клі тини і  коридори слі д тримати ві льним, тому що лише тоді  
забезпечується ві льний евакуаці йний вихі д. Велосипеди, мотоцикли тощо не мають знаходитися у 
мі сці  виході в. Наприклад, ви маєте право залишити дитячий ві зок чи ходунки на сходові й клі тині , 
якщо при цьому не будуть закрит і  евакуаці йні  виходи, і  і нші  мешканці  зможуть ві льно пересуватися. 
Взуття, ст і йки для парасоль та і н. мають збері г атися в квартирі , а не на сходові й клі тині . Також 
забороняється збері г ати будь-які  предмети на заг альному г орищі , у проходах пі двалу, у спі льному 
пі двалі , а також у спі льних примі щеннях, таких як кі мната для пральних машин, для сушок тощо. 

Збері г ання вог ненебезпечних, лег ко запальних речовин, а також речовин, які  призводять до появи 
сильног о запаху, у квартирах, на балконах, лоджі ях, зимовому саду, пі двалі  чи г орищі  дозволяється 
лише за наявност і  дозволу у Дог оворі  оренди. 

Забороняється приносити вибухові  речовини у будинок чи на земельну ді лянку. Якщо ви ві дчуваєте 
запах г азу в будинку чи квартирі , не зді йснюйте будь-які  мані пуляці ї  з вог нем. Не включайте 
електричний вимикач, ві дкрийте ві кно чи двері  і  закрийте г оловний кран. У випадку появи запаху 
г азу, нещі льностей чи і нших проблем і з г азовими чи водяними трубами нег айно пові домте про це ваше 
домоуправлі ння чи постачальника електроенерг і ї  або нас . У аварі йному випадку 
слі д викликати пожежну машину чи полі ці ю.  



 

Ящики з кві тами чи полиці  для кві т і в слі д розташовувати таким чином, щоб вони ні кому не заважали. 
Поливаючи кві ти, слі дкуйте за тим, щоб вода не проливалася вниз . 

Якщо ви плануєте пої хати на тривалий час  або не плануєте знаходитися у свої й квартирі , залиште 
ключ ві д вашої  квартири, наприклад, вашому сусі ду, вашому домоуправлі нню чи і нші й особі , які й ви 
дові ряєте, пові домте нам і м'я ці єї  особи та ї ї  адресу.  

З питань безпеки дозволяється влаштовувати барбекю на балконах, лоджі ях чи безпосередньо бі ля 
ст і н буді влі  лише за використанням електрог рилю; у будь-якому випадку слі д брати до уваг и свої х 
спі вмешканці в. 
 

V. 
Прибирання 

В і нтересах усі х мешканці в дому і  земельної  ді лянки (зовні шні  територі ї , мі сце розташування 
смі тникі в) слі д тримати будинок і  земельну ді лянку в чистот і . Обов'язок прибирати певні  
примі щення, обладнання та устаткування, як і  очищення ві д сні г у чи посипання пі ском льодової  
поверхні  рег улюється окремо. 

Килими дозволяється чистити і  вибивати лише у ві дпові дно ві дведеному для цьог о мі сці . Взуття, 
текстиль, г арні тур для ванної  кі мнати забороняється чистити з ві кон, балкону чи сходової  клі тини. 

На балконі  можна сушити бі лизну лише на висот і  до парапету. 

Окрі м цьог о, ви можете використовувати для сушки бі лизни також примі щення для пральних машин чи 
сушилок. Ці  примі щення слі д прибирати пі сля кожног о використання. 

Ст і чні  труби в туалетах, раковині  чи мийці  слі д тримати чистими ві д смі т тя. Не викидайте зокрема 
туди пі сок для котячог о туалету, для птахі в чи для і нших тварин; також залишки ї жі , жири, паперові  
пі дг узки, будь-які  предмети г і г і єни. Ї х слі д викидати разом з побутовим смі т тям. 

VI. 
Мі сця спі льного користування 

Стосовно мі сць спі льног о користування ді ють Правила користування, а також і нструкці ї  з 
експлуатаці ї  та таблички з вказі вками. Вам слі д дотримуватися визначеног о плану користування 
мі сцями спі льног о користування. 

Лі фт   
Слі д дотримуватися і нструкці й з користування і  дотримання безпеки у лі фтах. У випадку пожежі  
забороняється користуватися лі фтом. Габаритні  предмети, а також важкі  вантажі  дозволяється 
перевозити лі фтом лише за отримання попередньої  зг оди дві рника / консьєржа. 

Примі щення для смі тникі в і  контейнери для смі ття 
Примі щення для смі тникі в та контейнери для смі т тя дозволяється використовувати лише з 8:00 до 
20:00. Туди слі д викидати лише побутове смі т тя. Якщо встановлені  контейнери для вторинної  сировини, 
то ї х слі д використовувати за призначенням. 

Для утилі заці ї  г абаритног о смі ття слі д зв'язатися і з комунальним пі дприємством з утилі заці ї  
смі ття, а також отримати термі н на утилі заці ю. 

Спі льна антенна/пі дключення кабелю 
Ваші  ТБ і  раді о-пристрої  слі д використовувати виключно з кабелями пі д'єднання, які  пі дходять 
(дозволені ) для цьог о. Встановлення антен, супутникових тарі лок та і нших пристрої в для отримання 
сиг налу за межами орендованих примі щень дозволяється лише у разі  наявност і  дозволу у Дог оворі  
оренди
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У випадку виникнення перешкод при отриманні  ТБ- і  раді осиг налі в ві дразу слі д звертатися до 
вашог о дві рника / консьєржа, або до постачальника кабельних послуг . Не виконуйте самост і йно 
роботи на розетках чи кабелях. Лише наші  праці вники чи спеці алі зовані  компані ї  мають право 
виконувати роботи на такому обладнанні . 
 


