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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В БУДИНКУ 
 
Для підтримки загальної безпеки й комфорту у цьому будинку діють, окрім загального 
законодавства, ще й наступні правіла: 
 
Місця загального користування й подвір’я 
 
Двері у під’їзд треба тримати зачиненими на замок з 21ї до 7ї години. Кожен повинен 
зачиняти за собою двері у місцях загального користування. 
Паління у під’їзді, ліфті та інших місцях загального користування заборонено. 
Зберігання речей дозволено лише у відведених для цього місцях. Зберігати небезпечні 
й легкозаймисті речовини заборонено.  
Відходи треба виносити до спеціально відведених місць та дотримуватися інструкцій з 
сортування сміття, які надає домоуправління. Залишати у місцях загального 
користування меблі й відходи, які потребуюсь спеціальної утилізації, заборонено.  
Не можна пошкоджувати газони та насадження.   
Забороняється встановлювати рекламу та вивіски. Встановлювати власні антени 
дозволяється лише на балконі квартири або у подвір’ї  яке належить помешканню у 
домі рядової забудови. 
Встановлювати власні антени на даху не дозволяється.  
Забороняється годувати білок та пташок на подвір’ї.  
Також забороняється встановлювати такі годівниці для пташок, з яких можуть їсти інші 
тварини. 
 
Квартири 
 
Тютюнопаління в квартирі  заборонено. Палити тютюн треба так, щоб це не заважало 
іншим мешканцям або відвідувачам. 
У квартирах та іншій території домоуправління треба надавати житловий спокій іншим 
мешканцям. Особливо з 22ї до 7ї години порушення житлового спокою заборонено.  
Про квартиру треба ретельно дбати. Мешканцям треба самостійно придбати справний 
пристрій пожежної сигналізації, який працює належним чином.  
Квартиру не можна провітрювати, відкривши двері на сходи. 
Забороняється робити ремонт або міняти щось у квартирі без дозволу домоуправління.  
Про витік води або інші несправності негайно повідомте домоуправління або 
домогосподаря.  
Забороняється засмічувати унітази та каналізацію речовинами, що її закорковують.  
 
Балкони 
 
Тримайте балкони чистими й вчасно прибирайте з них сніг взимку. Мити балкон 
проточною водою забороняється. 
Через загрозу пожежі забороняється приготування гарячої їжі на балконі на всіх 
пристроях, окрім електричного грилю. 
 



Вибивання килимів та сушка білизни 
 
Вибивати килими та сушити білизну дозволяється лише у спеціально відведених для 
цього місцях по буднях з 8ї до 20ї години.  
Провітрювати та вспушувати постільну білизну, а також сушити білизну дозволяється 
лише у межах балкону і так, щоб білизна не звисала з поруччя балкону.   
 
Паркування  
 
Паркування дозволено лише у спеціально відведених для цього місцях, позначених 
знаком. Паркувальні місця призначені лише для авто, які перебувають у використанні. 
Транспортні засоби, що вже не діють або виведені з експлуатації, не можна зберігати 
на території домоуправління.   
Ящики з розетками для авто треба зачиняти на замок. Дріт для підігріву авто не можна 
залишати у розетці тоді, коли він не під’єднаний до авто.  
 
Домашні тварини 
 
На сходах будинків і на території домоуправління тварин треба тримати на прив’язі, 
щоб забезпечити безпечне пересування іншим. 
Тим, хто вигулює кота або собаку, треба потурбуватися про те, щоб тварина не 
забруднювала подвір’я, насадження або гриби. Прибирайте послід домашніх тварин.   
Забороняється вигулювати котів та собак у місцях, відведених для дитячих ігор.  
Власник тварини повинен слідкувати за тим, щоб тварина своїми звуками не турбувала 
мешканців будинку й оточуюче середовище. 
 
Порушення правил  
 
Наслідком порушень правил може стати відшкодування збитків або припинення 
договору оренди.  
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