Hausordnung

правило Будинок (ukrainisch)

Rücksichtnahme, Mittags- und Nachruhe

Розгляд , обід і період відпочинку

Vermeiden Sie Lärm!
Halten Sie die Ruhezeiten mittags von 13.00
bis 15.00 Uhr und von 22.00 abends bis 7.00
Uhr morgens strikt ein.
Musizieren ist in diesen Ruhezeiten
untersagt.
Fernseh-, Radio- und Tongeräte sind auf
Zimmerlautstärke einzustellen.
Schlagzeugspielen ist untersagt.

Уникайте шуму !
Тримайте на обідню перерву з 13.00
біс 15,00 годин і з 22:00 вночі до 7:00
годин ранку строго .
Створення музики заборонено в цими
періодами відпочинку.
ТВ , радіо та звукове обладнання має
бути встановлене на низькій гучності.
Граючи на барабанах заборонено .

Ruhezeiten

періоди відпочинку

Baden und Duschen sollten Sie in der Zeit
von 22.00 bis 6.00 Uhr vermeiden.
Hauswirtschaftliche und handwerkliche
Arbeiten sind werktags nur außerhalb der
Ruhezeiten erlaubt
Festlichkeiten aus besonderem Anlass, die
über 22.00 Uhr hinausgehen, sollten sich auf
Zimmerlautstärke beschränken.
Grillen und Anzünden von Feuern ist auf den
Balkonen untersagt.

Купання і душа слід уникати в період з
22.00 біс 6,00 годин.
Вітчизняні і ручна праця в будні дні
дозволено тільки поза періодів
відпочинку
Свята для особливих причин , які
виходять за рамки 22.00 годин має
бути обмежена до невеликого об'єму.
Барбекю і освітлення пожеж
заборонено на балконах .

Hauseingangstür

поріг

Halten Sie die Haustür von 22.00 Uhr bis
6.00 Uhr verschlossen.

Тримати під замком двері будинку з
22.00 годин біс 6,00 годин.

Sauberkeit

Чистота

Halten Sie Haus und Grundstück sauber.
Beseitigen Sie Verunreinigungen
Aller Mieter haben die Treppen, Flure und
Treppenhausfenster nach einem
Reinigungsplan zu reinigen.
Zugangswege außerhalb des Hauses sowie
Hof und Terrassen sind ebenfalls nach dem
Reinigungsplan zu säubern.

Дотримуйтесь чистоту домоволодінні .
Ліквідувати домішок
Всі мешканці повинні прибрати з
сходи, коридори та сходові вікна після
плану очищення .
Під'їзні шляхи поза будинку та двору і
тераси також для очищення після
графіком очищення .

Entsorgen Sie Abfall und Unrat nur in den
dafür vorgesehenen Mülltonnen.
Werfen Sie Haus- und Küchenabfälle sowie

Утилізація відходів та сміття тільки в
спеціально відведених сміттєвих баків.
Не викидайте побутові та кухонні

Hygieneartikel nicht in die Toilette.

відходи і предмети гігієни у ванній
кімнаті.

Nutzung von Hof und Garten

Використання двір і сад

Der vorhandene Hofraum und Garten dient
der gemeinsamen Benutzung.
Stellen Sie hier keine Fahrzeuge ab.
Fahrräder sollen in der hierfür vorgesehenen
Garage abgestellt werden.

Існуюча двір і сад для загального
користування.
Встановіть у жоден транспортний засіб
с. Велосипеди повинні бути
припаркований на передбачене для
гаража.

Lüften

вентиляція

Lüften Sie Ihre Wohnung regelmäßig auch in
der kalten Jahreszeit (Stoßlüften). Vermeiden
Sie Schimmelbildung. Vermeiden Sie ein
Unterkühlen der Räume.

Провітрюйте ваш будинок регулярно в
холодну пору року ( провітрювання ) .
Уникайте зростання цвілі . Уникайте
переохолодження номерах .

Haustiere

Домашні тварини

Das Halten von Haustieren ist verboten.

Ведення домашніх тварин не
допускається.

Winterdienst

зимовий сервіс

Im Winter sind die Zugangswege außerhalb
des Hauses von Eis und Schnee zu befreien.
Die örtlichen Räum- und Streubestimmungen
sind einzuhalten.

Взимку під'їзні шляхи поза домом
льоду і снігу повинні бути очищені.
Місцеві приписи клірингові та
скриплячи повинні бути дотримані.

