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Nashi domashni pravyla
Zahalom, zvernitʹ uvahu:
Yakshcho vam shchosʹ ne vystachaye v nashomu zhytli, vy 
potrebuyete pokrashchennya abo yakshcho my mozhemo vam 
dopomohty, zvʺyazhitʹsya z namy. My tut, shchob dopomohty.
Budʹ laska, berezhno stavtesya do zakladu. Tozh nastupni hosti 
takozh pochuvatymutʹsya z namy komfortno.
Yakshcho na obʺyekti ye yakisʹ poshkodzhennya, budʹ laska, 
povidomte nas. Povidomte nam shchonaypiznishe pry vyyizdi. 
Bilʹshistʹ iz tsykh pytanʹ mozhna shvydko ta lehko vyrishyty za 
dopomohoyu strakhuvannya vidpovidalʹnosti.
Prosymo takozh zvernuty uvahu na tsi pravyla pobutu koleham i 
pratsivnykam.

Kukhnya:
Budʹ laska, pomyyte posud, stolovi prybory, kastruli ta skovoridky 
pered vyyizdom.
Tozh nastupni hosti zavzhdy znaydutʹ chyste kukhonne nachyn-
nya.
Budʹ laska, vykynʹte vsi produkty pered vylʹotom.
Budʹ laska, zalyshte kukhnyu takoyu, yakoyu vy khotily b znayty 
yiyi pid chas nastupnoho vizytu.

Vanna kimnata:
Vanna kimnata prybyrayetʹsya rehulyarno. Vidkryyte vikna na 15 
khvylyn pislya dushu.
Na tsey chas vymknitʹ opalennya.
Budʹ laska, ne vykydayte zalyshky v unitaz, dush abo rakovynu. 
Natomistʹ vykorystovuyte nadani smittyevi baky.

Rozdilennya vidkhodiv:
Budʹ laska, rozdilitʹ smittya u peredbacheni urny.

Opalennya/ventylyatsiya:
Budʹ laska, provitryuyte prymishchennya shchodnya ne menshe 
10 khvylyn.
Vymknitʹ opalennya pry vidkrytomu vikni. Budʹ laska, ne perepro-
hramuyte systemu opalennya.

Dlya nekurtsiv:
U nashiy kvartyri slyusarya palyty zaboroneno. Budʹ laska, kuritʹ 
nadvori.

Nash chas vidpochynku/obidu:
Shchob vy i vashi kolehy dobre vidpochyly i zavtra buly hotovi do 
roboty, budʹ laska, dotrymuytesya nashoho chasu vidpochynku.
Nichnyy vidpochynok – z 22:00 do 7:00, a poludennyy – z 12:00 
do 15:00.

Vash obov‘yazok pikluvatysya:
Budʹ laska, zakryyte vsi vikna ta dveri, persh nizh pokynuty pry-
mishchennya slyusarya.
U razi kradizhky abo kradizhky my ne nesemo vidpovidalʹnosti.
Takozh perekonaytesya, shcho vse svitlo, a takozh plyta ta duk-
hovka vymkneni.

Tsinnosti:
Orendodavetsʹ ne nese vidpovidalʹnosti za tsinnosti ta harderob.

Klyuch:
Yak orendar, vy otrymayete vid nas khocha b odyn klyuch. Vtrata 
klyucha vymahaye zaminy vsiyeyi zamkovoyi systemy. Zabrud-
nyuvach nese vytraty na tse.

Park:
Budʹ laska, vykorystovuyte lyshe vyznacheni/hromadsʹki mistsya 
dlya parkuvannya ta zvertayte uvahu na mozhlyvyy chas parku-
vannya.

Dodatkovo:
Budʹ laska, ne pereprohramuyte taki prystroyi, yak televizor.
Osobam, yaki ne povidomyly, ne dozvolyayetʹsya zalyshatysya na 
nich u zakladi.
Ne vynosʹte mebli na vulytsyu.
Budʹ laska, znimitʹ brudne vzuttya pered vkhodom do pomeshkan-
nya.

Dyakuyu za uvahu.

Наші домашні правила
Загалом, зверніть увагу:
Якщо вам щось не вистачає в нашому житлі, ви потребуєте 
покращення або якщо ми можемо вам допомогти, зв’яжіться з 
нами. Ми тут, щоб допомогти.
Будь ласка, бережно ставтеся до закладу. Тож наступні гості 
також почуватимуться з нами комфортно.
Якщо на об’єкті є якісь пошкодження, будь ласка, повідомте 
нас. Повідомте нам щонайпізніше при виїзді. Більшість із 
цих питань можна швидко та легко вирішити за допомогою 
страхування відповідальності.
Просимо також звернути увагу на ці правила побуту колегам і 
працівникам.

Кухня:
Будь ласка, помийте посуд, столові прибори, каструлі та 
сковорідки перед виїздом.
Тож наступні гості завжди знайдуть чисте кухонне начиння.
Будь ласка, викиньте всі продукти перед вильотом.
Будь ласка, залиште кухню такою, якою ви хотіли б знайти її 
під час наступного візиту.

Ванна кімната:
Ванна кімната прибирається регулярно. Відкрийте вікна на 15 
хвилин після душу.
На цей час вимкніть опалення.
Будь ласка, не викидайте залишки в унітаз, душ або раковину. 
Натомість використовуйте надані сміттєві баки.

Розділення відходів:
Будь ласка, розділіть сміття у передбачені урни.

Опалення/вентиляція:
Будь ласка, провітрюйте приміщення щодня не менше 10 
хвилин.
Вимкніть опалення при відкритому вікні. Будь ласка, не 
перепрограмуйте систему опалення.

Для некурців:
У нашій квартирі слюсаря палити заборонено. Будь ласка, 
куріть надворі.

Наш час відпочинку/обіду:
Щоб ви і ваші колеги добре відпочили і завтра були готові до 
роботи, будь ласка, дотримуйтеся нашого часу відпочинку.
Нічний відпочинок – з 22:00 до 7:00, а полуденний – з 12:00 до 
15:00.

Ваш обов‘язок піклуватися:
Будь ласка, закрийте всі вікна та двері, перш ніж покинути 
приміщення слюсаря.
У разі крадіжки або крадіжки ми не несемо відповідальності.
Також переконайтеся, що все світло, а також плита та духовка 
вимкнені.

Цінності:
Орендодавець не несе відповідальності за цінності та 
гардероб.

Ключ:
Як орендар, ви отримаєте від нас хоча б один ключ. Втрата 
ключа вимагає заміни всієї замкової системи. Забруднювач 
несе витрати на це.

Парк:
Будь ласка, використовуйте лише визначені/громадські 
місця для паркування та звертайте увагу на можливий час 
паркування.

Додатково:
Будь ласка, не перепрограмуйте такі пристрої, як телевізор.
Особам, які не повідомили, не дозволяється залишатися на 
ніч у закладі.
Не виносьте меблі на вулицю.
Будь ласка, зніміть брудне взуття перед входом до 
помешкання.

Дякую за увагу.
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