
ЗАГАЛЬНІ
ПРАВИЛА

ПРОЖИВАННЯ

Всі мешканці повинні
дотримуватися правил

розпорядку. 
Мета правил – підвищити

комфорт проживання  
та зберегти добрі  

відносини між мешканцями.

Дотримуйтеся 
цих правил у 

своєму
щоденному 

житті!



НІЧНИЙ СПОКІЙ
У багатоквартирному будинку діє правило нічного спокою 
від            до            годин. В той час слід уникати гучних  
звуків у будинку або на сходах. У нічний час забороняється 
готувати їжу, мити посуд, прибирати, прати білизну,  
слухати гучну музику, влаштовувати вечірки чи інше. 

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ
Зовнішні двері зачинені з 20:00 до 07:00. 
Якщо Вам потрібно відчиняти замкнені двері, 
обережнозакрийте їх за собою.

Якщо в будинку є домофон, то двері завжди закриті.  
Кожен мешканець повинен дбати про чистоту і стан 
сходової клітки. Ви повинні рухатися тихо і уникати 
непотрібних зупинок. Також не можна зберігати будь-які 
предмети на сходовій клітці.

Велосипеди, коляски, вуличне спорядження тощо повинні 
зберігатися у відведених для них складах. Ніхто не має 
права брати чуже майно в будинку чи поза ним. 

Куріння на сходах, у коридорах нижнього поверху,  
в саунах і ліфтах суворо заборонено.

При виході з місць загального користування вимикають 
світло та зачиняють двери.

У сходовій клітці знаходиться дошка з контактовими  
даними керівника будинку та компанії технічного 
обслуговання будинку.
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КВАРТИРИ
У квартирах заборонено турбувати сусідів у нічний час  
з 23:00 до 07:00. Про сімейні свята, які можуть затягнутися 
пізніше, варто сповістити сусідів.

Квартири потрібно ретельно доглядати. Мешканець 
повинен негайно повідомляти обслуговуючу компанію про 
будь-які несправності в мережах водопостачання, 
водовідведення та опалення або в обладнанні загального 
користування будинку (наприклад, пральні машини).

Не можна викидати будь-які тверді або рідкі відходи в 
каналізацію.

Не можна провітрювати квартиру на сходову клітку.

За пошкодження конструкцій квартири чи місць загального 
користування, розбиття вікон, пошкодження поверхонь стін 
чи заподіяння іншої шкоди з особи, яка їх здійснила, 
стягується повна компенсація.

Мешканець несе відповідальність також за шкоду, 
заподіяну дітьми в квартирах, що знаходяться в житловому 
будинку чи в інших його приміщеннях або на подвір’ї.

БАЛКОНИ
За чистоту та охайність балкону мешканець дбає сам. 
Необхідно пам’ятати, що під час прибирання балкону воду 
для миття не можна розбризгувати на розташовані нижче 
балкони.

На своєму балконі не допускається вибивати килими, але 
для того відведено окреме місце у дворі житлової компанії.

На балконі можна розвісити постільну білизну і 
сушити випрану білизну на вішаку.



Не можна розводити відкритий вогонь на балконі, 
використовувати мангал та шуміти заважаючи сусідам.

Викидати сміття з балкона заборонено.

Балкон не є складським приміщенням, а непотрібний 
товар переміщають на призначені для цього склади.

Для установки стаціонарної антени на балконі необхідно 
отримати дозвіл від керівника будинку.

ВІДКРИТІ ПЛОЩАДКИ
На території будинку забороняється гучна та погрозлива 
поведінка.

Приготування їжі на мангалі дозволяється у відведеному 
для цього місці у дворі.

Ваше побутове та інше сміття пакується та сортується у 
відведеному для цього місці (див. інструкцію сортування).
Мешканець піклується сам про вивезення інших своїх 
проблемних відходів (наприклад, зламаних меблів).

Забороняється псувати газони та насадження у дворі.

Забороняється зберігати на території будинку виведене з 
експлуатації обладнання тощо.

Транспортні засоби паркуються на прибудинковій території 
лише у відведених для них місцях, а ремонт і миття 
транспортних засобів на прибудинковій території 
забороняється.

Сушити білизну та вибивати килими дозволяється лише у 
відведених для того місцях.


