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ПРАВИЛА ПОРЯДКУ В ДОМАХ 
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ  

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  
§1 

Будинки та все, що їх оточує, а також усе обладнання, яке знаходиться у власності 
Кооперативу, перебуває у приватній власності його членів і співвласників майна Кооперативу, 
а також власників приміщень, які не є членами Кооперативу.  

§2 

1. Ці Правила визначають специфіку користування приміщеннями, підтримання безпеки, 
порядку, гігієни, естетики будинків та всього, що їх оточує, а також гармонійне 
співіснування мешканців будинків, якими керує Житлово-Будівельний Кооператив в 
Ополі.  

2. Обов’язок щодо дотримання цих правих однаково поширується на всіх членів 
Кооперативу, які займають приміщення на умовах права власності щодо приміщення, 
права орендаря щодо приміщення, власників приміщень, що не є членами кооперативу, а 
також всіх осіб, які не є членами Кооперативу; осіб із правами кооперативної власності 
щодо приміщень та інших мешканців, орендарів, суборендарів, а також членів 
домогосподарств власників, також всіх осіб, які користуються чи перебувають на 
території Житлово-Будівельного Кооперативу.  

3. Власник приміщення несе відповідальність у межах нинішніх правил за всіх осіб, які 
користуються приміщенням разом із ним постійно або тимчасово, а також тих, хто 
перебуває на території власності Кооперативу за його запрошенням, або за його згодою, 
згідно умов, передбачених положеннями Цивільного Права.  

4. Особи (які, згідно із Законом, або за рішенням суду), зобов’язані піклуватись про 
неповнолітніх та здійснювати нагляд за ними, несуть відповідальність за їхню поведінку 
щодо нерухомого майна, яке належить Кооперативу, та зобов’язані відшкодувати шкоду, у 
випадку заподіяння такої неповнолітнім майну Кооперативу. 

5. За пошкодження спільного майна мешканців Кооперативу відповідають винуватці 
пошкодження, а щодо неповнолітніх - їхні батьки або опікуни. 

6. З метою забезпечення благополуччя всіх мешканців, догляду за майном та підтримання 
гігієни у будинках, кожен користувач майна Кооперативу зобов’язаний дозволити, у дні та 
години, визначені представниками Кооперативу, доступ до квартир або кімнат, що 
належать відповідним службам Кооперативу, з метою перевірки стану пристроїв, 
установок, а також оцінки загального стану житла. Крім того, користувач приміщення 
зобов’язаний дозволити вхід до приміщення у разі виходу з ладу пристроїв загального 



користування, з метою зняття показань лічильників води та розподільників 
централізованого опалення, а також проведення дезінфекції та дезінсекції приміщень.  

ІІ. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УТРИМАННЯ БУДИНКІВ І ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У 
НАЛЕЖНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНІ. 

§3 
Житлові приміщення можуть використовуватись лише за їх цільовим призначенням. 

§4 

1. Усі користувачі житлових примічень, що їх вказано у §2 пкт.2 , зобов’язані належним 
чином доглядати за житловими і іншими приміщеннями, які належать до них, 
ремонтувати технічні прилади та обладнання, відповідно до чиних нормативних 
положень у відповідній сфері.  

2. У разі невиконання необхідних ремонтних робіт, що їх зазначено у пкт. 1, Кооператив 
після неуспішного виклику власника у цій справі, має право здійснити ці ремонтні роботи 
за рахунок користувача приміщення, зокрема, у випадках запобігання пошкодженню 
майна Кооперативу або інших користувачів житлових приміщень (затоплення, поломки 
тощо). 

§5 

1. Будь-які перебудови житлових приміщень можуть проводитися лише за письмовою 
згодою Кооперативу, зокрема, забороняється втручання в елементи конструкції будинку, 
такі як несучі стіни, перекриття тощо. 

2. Встановлення пристроїв, експлуатація яких може призвести до незручностей для сусідів 
(кондиціонери, супутникові антени тощо), може здійснюватись лише після отримання 
письмової згоди Кооперативу із дотриманням умов, визначених Кооперативом. 
Забороняється встановлювати антени на дахах і в димоходах.  

3. Забороняється проводити будь-які самостійні ремонтні роботи, або вносити зміни, щодо 
наступних установок у будинку: 

- система центрального опалення з радіаторами та термостатичними вентилями; 
- водопровідні стояки з відсічними кранами та лічильниками води; 
- електричні ВЛЗ у щитових приміщеннях, 
- газ, за винятком ситуації зміни газової плити; 
- гравітаційна та механічна вентиляція, зокрема, демонтаж та заміна вентиляційних решіток 
та механічних витяжок у житловому приміщенні; 

- радіо-телевізори AZART з розетками для підключення. 
4. Забороняється змінювати колір стін балконів та перил без згоди Кооперативу. 
5. У разі виявлення дефектів, порушень або у разі загрози, про цей факт слід негайно 
повідомити Кооператив і, відповідно, аварійну службу енергетики, газу або водопостачання 
та каналізації. 
6. Перед від’їздом на більш тривалий термін належить перекрити у житловому приміщенні 
магістральні газові та водопровідні крани та зилишити житлове приміщення під наглядом 



обраної особи. Рекомендується залишити в адміністрації Кооперативу контактну інформацію 
цієї особи (телефон, адреса).  

§6 

Забороняється використовувати каналізацію та водовідвідну систему не за цільовим 
призначенням, зокрема, кидати у каналізацію предмети, що можуть спричинити її 
засмічення, а також викидати у жолоби великогабаритні предмети та небезпечні відходи, що 
може призвести до закупорки каналізації, а також до небезпеки виникнення пожеж.  

§7 

У зимовий період користувачі житлових приміщень зобов’язані захищати житлові 
приміщення та інші приміщення у будинку від втрат тепла.  

ІІІ. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УТРИМАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕСТЕТИКИ БУДИНКІВ ТА ЇХ 
ОТОЧЕННЯ. 

§8 

1. Всі користувачі житлових приміщень повинні дбати про чистоту на сходах, у коридорах, 
підвалах, сушильних та інших приміщеннях загального користування, а також поза 
будівлями.  

2. Встановлення вивісок і реклами, а також розвішування оголошень та інформаційних 
плакатів допускається лише за згодою Кооперативу в місцях і на умовах, визначених ним. 

3. Забороняється викидати з вікна будь-які предмети та сміття, годувати птахів на 
підвіконнях, лоджіях та прилеглих до них територіях.  

4. Усі відходи та нечистоти слід збирати у спеціально відведених місцях відповідно до 
правил підтримання чистоти та порядку у місті Ополе.  

§9 

1. Всі жителі повинні доглядати за газонами, клумбами, кущами та деревами. 
2. Користування ігровими майданчиками та встановленим на них обладнанням повинно 

здійснюватись згідно із положеннями про ігрові майданчики.  
3. Поливати квіти на балконі потрібно помірно, щоб вода не стікала по стіні, не псувала 

фасад і не бруднила вікна та балкони знизу. 
4. Забороняється виставляти на зовнішніх підвіконнях горщики, ящики тощо. Підвішувати 

ящики на балюстради балконів можна за умови їх належного кріплення, задля уникнення 
падінь, у тому числі від поривів вітру тощо. Забороняється розміщувати такі елементи 
над проходами, тротуарами, зокрема, над незахищеними дахом входами до будівель.  

5. Забороняється самовільно, без погодження із Кооперативом, висаджувати та вирубувати 
дерева та кущі в зелених насадженнях, які перебувають у фондах Кооперативу.  

6. Користувачі приміщень зобов’язані за власний рахунок та власними силами вивозити 
відходи від ремонту житлових приміщень до пункту вибіркового збору відходів. 

7. Користувачі приміщень, які проводять їх ремонт, зобов’язані систематично очищати від 
забруднень місця загального користування (коридори, жолоби) та зовнішні території до 
його завершення.  



8. Великогабаритні речі дозволяється виносити на сміттєзбірники або сміттєпровідні 
камери (не біля входів до будинків) не раніше, ніж за добу до оголошеної дати, щоб вони 
не становили загрози безпеці мешканців житлового масиву, згідно із правилами 
підтримання чистоти та порядку в місті Ополе.  

§10 

1. Місця спільного користування повинні використовуватись відповідно до їх цільового 
призначення. 

2. На балконах і лоджіях забороняється зберігати предмети, що спотворюють зовнішній 
вигляд будинку. 

3. У підвалах, на балконах і лоджіях забороняється зберігати паливні, легкозаймисті, 
вибухонебезпечні, їдкі та отруйні речовини, а також двигуни внутрішнього згоряння та 
транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння. 

4. Забороняється мешканцям розміщувати на сходах, у коридорах, коридорах підвалів, 
сушильних та інших приміщеннях, у приміщеннях загального користування, будь-які 
предмети, що суперечать призначенню цих приміщень. Кооператив має право після 
попереднього повідомлення та закінчення строку вивезення речей вивезти ці речі за 
рахунок власника. Якщо неможливо визначити, кому належать предмети, відповідне 
оголошення має бути розвішене на дошці оголошень даного будинку. 

5. Користувачі приміщень зобов’язані дотримуватись протипожежних правил, зокрема, не 
заставляти шляхи евакуації та проходи, а також дотримуватись протипожежних правил 
щодо доступу до будівель.  

IV. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО СПІВІСНУВАННЯ СПІВМЕШКАНЦІВ БУДИНКУ.  

§11 

1. Умовою гармонійного соціального співіснування всіх мешканців є взаємна 
доброзичливість і повага до спокою. 

2. Діти повинні грати у спеціально відведених місцях. Законні опікуни несуть 
відповідальність за неналежну поведінку та шкоду, заподіяну дітьми.  

3. Нічна тиша діє з 22:00 до 6:00.  
4. Забороняється виконувати будь-які роботи, що порушують спокій співмешканців з 19:00 

до 9:00 (наприклад, свердління дірок у стінах, “встрілювання” шурупів тощо) у будні, а 
також цілодобово у неділю та свята. Також неприпустимо порушувати спокій і тишу 
грубими і тривалими звуками, якщо ці звуки не викликані, наприклад, пожежею, аварією, 
вибухом, дією природних чи інших сил, і, зокрема, заборонено, порушувати тишу і спокій 
шляхом використання пристроїв, що викликають надмірну вібрацію, створюють шум та 
удари, які чутно у сусідніх житлових приміщеннях.  

5. Витрушувати килими, килимки тощо можна лише у спеціально відведених для цього 
місцях з 9:00 до 19:00 у всі дні, крім неділі та свят. 

6. Забороняється вживати алкогольні напої та палити сигарети на сходах, у коридорах, 
підвалах, ліфтах та інших громадських місцях. 

7. Забороняється використовувати гриль на балконах і лоджіях та поблизу кооперативних 
будівель. 



8. Всі мешканці Кооперативу зобов’язані активно протидіяти крадіжкам та вандалізму, а 
також повідомляти про такі випадки в поліцію, муніципальну службу та адміністрацію 
Кооперативу. 

9. З метою забезпечення безпеки мешканців та їхнього майна слід, крім всього іншого, 
зачиняти двері на закритих сходах та не впускати невідомих осіб. 

§12  

1. У житлових приміщеннях дозволяється утримувати тварин (собак, котів та інших), якщо 
ці тварини не загрожують здоров’ю мешканців та не порушують спокій, а їхні власники 
можуть гарантувати їм належний догляд та дотримуються санітарних вимог і порядку. 

2. Собак слід вигулювати лише на повідку, а собак, які належать до порід, що їх, згідно із 
відповідним розпорядженням міністра, відповідального за державну адміністрацію, щодо 
переліку тих порід, було визнано агресивними - також у наморднику. Заборонено 
виводити собак та інших тварин на територію пісочниці, на дитячі майданчики та у 
зелені зони. 

3. Власники несуть відповідальність за шкоду, заподіяну тваринами у будівлях та навколо 
них. 

4. Власники тварин зобов’язані усунути спричинені ними забруднення у будівлі та навколо 
неї. 

5. З метою підтримання безпеки мешканців житлових приміщень Кооперативу, власники 
собак зобов’язані неухильно дотримуватись відповідних правил щодо поведінки у 
випадку інфекційного захворювання собаки. 

6. В будівлях і на території Кооперативу забороняється розводити будь-яких тварин. 
7. Про кожний випадок інфекційного захворювання або підозру на нього слід негайно 

повідомляти відповідну санепідемстанцію та адміністрацію Кооперативу.  

V. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПАРКУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ “З ПРИЧЕПУ”. 

§13 

1. Паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів дозволяється у спеціально відведених для 
цього місцях. 

2. Забороняється паркувати транспортний засіб на місцях, відведених для паркування 
причепів для кемпінгу, розбитих автомобілів - уламків тощо. 

3. Власники і користувачі паркомісць зобов’язані стежити за чистотою місця, що 
використовується, та прилеглою до нього територією. 

4. Забороняється здійснювати торгівельну діяльність шляхом “продажу з причепу” на 
території Кооперативу, без згоди Адміністрації Кооперативу. 

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.  

§14 

1. На осіб, які не дотримуються нинішніх правил, чекають наслідки, передбачені статутом 
Кооперативу та іншими правовими нормами. 
2.  Ці правила застосовуються відповідно до осіб, які мають право власності щодо 
комерційних приміщень, розташованих на території Кооперативу. 



§15 

1. Втрачають чинність правила порядку в домах житлово-будівельного кооперативу, 
затверджені Наглядовою Радою рішенням №54/06/09 від 17.06.2009 року.ґ 

§16 

1. Правила прийнято Наглядовою Радою рішенням №108/12/2015 від 16.12.2015, та вони 
набирають чинності із дня прийняття.  

Секретар Наглядової Ради                                                                  Голова Наглядової Ради  

    Хенрик Войтасик                                                                                  Магдалена Хубалек-Оро                       


