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Дотримуйтесь нічної 
тиші в годинах 22-6. 
Гучна поведінка в цей 
час є порушенням Art. 
51 § 1 Kodeksu Wykro-
czeń  і є підставою для 
виклику Поліції та 
Служби охорони порядку, 
що може призвести до 
накладення штрафу. 

Не використовуйте гриль 
або інший відкритий 
вогонь. Забороняється 
робити це в квартирі, 
на балконі, саду чи 
будь-якому іншому місці 
житлового комплексу. 

Найважливіші 
пункти Статуту

Не залишайте меблі в 
коридорах або на сходах. 
Не встановлюйте меблі на 
балконі або в коридорі. 
Це може бути небезпечно 
або некомфорно для 
інших мешканців. 

Не паркуйте автомобіль 
за межами місць, 
призначених для 
паркування.

Не виводьте пса на 
озеленені території 
житлового комплексу. 

Поважайте спокій сусідів 
відповідно до: „Art. 144  
Kodeksu Cywilnego”. 

Не палiть на території 
житлового комплексу. 
Забороняється палити в 
квартирі, на балконі, на 
прибудинковій території, 
в службових приміщеннях, 
на сходах і т.д. Палити 
дозволяється лише в 
спеціально відведених 
місцях.

Не годуйте птахів на 
балконах, підвіконнях 
або поряд будинків.

Телефони екстреної 
допомоги

pogotowie
energetyczne

 991

numer 
alarmowy

112

pogotowie 
ratunkowe 

999

straż 
pożarna
998 

policja 
997 

straż 
miejska
986 

Номер екстренної 
допомоги

Швидка 
допомога

Пожежна 
служба

ПоліціяСлужба охорони 
порядку

Аварійна служба 
електричних мереж

Дільничний 
asp. Jacek Sobociński

600 997 003

25 759 53 38

https://bit.ly/3d8Qy6S
https://bit.ly/3d8Qy6S
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Дотримуйтесь Правил 
Дорожнього Руху 
відповідно до Закону від 
20 червня 1997 року „Pra-
wo o ruchu drogowym”; 
поважайте вказівки 
наших співробітників

Автостоянка
Житлового 
Комплексу 

На всій території 
автостоянки та 
внутрішніх дорогах 
житлового комплексу діє 
обмеження швидкості 10 
км/год

Дозволяється 
користуватися паркінгом, 
якщо авто обладнане 
газовою установкою 
(ГБО)

Забороняється 
користуватися паркінгом, 
якщо вага автомобіля 
перевищує 3,5 тонн на території Автостоянки та 

Внутрішніх Дорогах Житлового 
Комплексу:

вживати алкогольні напої

зберігати: шини; пальне 
та каністри до пального, 
легкозаймистих речовин; 
меблі; упакування; будівельні 
матеріали та інше

заправляти транспортні засоби
 
залишати транспортні засоби 
з ввімкненим двигуном

паркувати технічно несправні 
транспортні засоби

ремонтувати, проводити заміну 
охолоджуючої та гальмівної 
рідини, палива або масла, мити 
та пилососити транспортні 
засоби (за винятком 
спеціально визначених місць),

керувати транспортним 
засобом без увімкненого 
ближнього світла фар

залишати тварин 
без нагляду 
в транспортному засобі

проводити рекламні 
кампанії без згоди 
Орендодавця

Заборонено



6. 7.

залишки їжі, рештки 
овочів та фруктів (а 
також лушпиння); 
гілки дерев та кущів; 
скошену траву, листя, 
квіти; тирсу i кору 
дерев; не просочену 
деревину

кістки тварин; олію; 
відходи тварин; 
вугільний попіл; ліки; 
просочену деревину; 
плити ДСП та МДФ; 
землю та каміння; 

Як 
сортувати 
сміття? 

Не викидаємо

Викидаємо

Не викидаємоВикидаємо

Не викидаємоВикидаємо

Виносьте сміття 
у зав’язаних 
поліетиленових пакетах. 
Якщо щось випадково 
розлилось або 
розсипалось – приберіть 
за собою. 
Якщо ви цього не 
зробите, вам буже 
виставлено рахунок за 
послуги прибирання.

пляшки з-під напоїв 
та їжі, банки, скляне 
упакування з-під 
косметики 

кераміка, горщики, 
порцеляна, скло від 
окулярів та жаростійке 
скло, свічки зі слідами 
воску, лампочки та 
люмінісцентні лампи, 
прожектори, упакування 
з-під ліків, розчинників, 
моторного масла, 
дзеркала та вікна

пластикові пляшки, 
кришки, ковпачки від 
банок, поліетиленові 
пакети, упакування з-під 
молока / соків, бляшані 
банки, алюмінієва 
фольга, упакування 
з-під миючих засобів, 
косметики 

упакування з-під ліків,
відпрацьовані батарейки, 
акумулятори, балончики 
з фарбою та лаком

СКЛО

МЕТАЛ ТА 
ПЛАСТИК

БІО
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Не викидаємо

Викидаємо

Такі відходи треба занести 
до „Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych” 

Пункт збору для 
меблів та інших 
великогабаритних 
відходів

упакування з паперу та 
картону, газети, журнали, 
листівки, зошити, офісний 
папір

гігієнічні відходи 
(наприклад, паперові 
рушники та використані 
серветки), картонні 
упакування з-під молока 
та напоїв, лакований 
та фольгований папір, 
жирний папір, паперові 
мішки з добривами 
та будівельними 
матеріалами

ліки та хімія з 
простроченим терміном 
придатності, побутова 
електроніка / побутова 
техніка, відпрацьовані 
батарейки, акумулятори, 
меблі та великогабаритні 
відходи, будівельне сміття 
та ремонтні відходи, 
зношені шини

Не викидаємо

тут викидаєму
решту сміття

Для збору меблів та 
інших великогабаритних 
відходів, а також 
використаних шин не 
потрібен контейнер або 
мішок. Гілки дерев та 
кущів (зелені відходи) 
потрібно зв’язувати в 
пучки довжиною до 1 
метра. 

Інші комунальні 
відходи слід 
збирати в 
описаний 
контейнер або 
мішок (напр. 
попіл). 

ВІДХОДИ
ЗМІШАНІ

ПАПІР

Такі відходи Ви можете 
відвезти до Центру 
селективного збору 
міського сміття (Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych ) 
вул. Przemysłowa в Мінськ 
Мазовецькому.
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Робочі години:
Пн-Пт:8-17

imvpolska.eu
minsk@imvpolska.eu

працює від понеділка 
по п’ятницю в годинах 8 – 18 

infolinia@mdr.pl 

Інфолінія

тел. 22 703 43 49

тел.  607 388 807
883 808 282

вул. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa

Адмiнiстрацiя

Адміністратор стежить 
за тим, щоб житловий 
комплекс функціонував 
ефективно:

розглядає заяви орендарів
(наприклад, повідомлення про 
несправності)

співпрацює з постачальниками 
води, тепла, енергії та сервісом 
вивезення відходів

проводить технічні огляди

списує показання лічильників

регулярно здійснює контроль 
приміщень на наявність 
несправностей 

при необхідності проводить 
перевірку приміщень

здійснює нагляд за фірмами, 
які надають: послуги, поставки 
та роботи на території 
житлового комплексу

Адміні-
стратор

(обслуговування українською
мовою – натисніть ‘’3’’) 

Якщо у Вашому
помешканні вибухла
пожежа або прорвало 
батарею, трубу під 
час Вашої відсутності, 
Адміністратор
може увійти до вашoгo 
житла. 

(відповідно до: Art.
10 ust. 1-2 Ustawy, 
21.06.2001, „О ochronie 
praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie Kodeksu 
Cywilnego” Dz. U. z 2014 
r. poz. 150, ze zm.).

Увага!

„IMV Polska” 
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тел. 530 777 530
HelpDesk 24/7 

У невідкладних і дуже серйозних 
ситуаціях (пожежа, затоплення) 
повідомте про проблему через 
HelpDesk. HelpDesk не обслуговує 
повідомлення про несправності! 
HelpDesk займається питаннями, які 
потребують негайного втручання!

Як
повідомити
про аварію?

затопленняпожежа

Як повідомити 
про несправність? 

аварія водопостачання 
або водовідведення, 

теплопостачання, газу
аварія електричних мереж

загроза життю та 
здоров’ю

аварія
будівельна

аварія подачі 
електричної 

напруги

аварія 
інженерних 

мереж

Робочі години:
Пн-Пт: 8-17

тел.  607 388 807
тел.  883 808 282

тел. 24/7:  883 808 282

питання, які потребують 
негайного втручання:

imvpolska.eu
minsk@imvpolska.eu
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