
 

м. Київ, вул. Мічуріна, будинок 54а 
банкетні менеджери: 
Ольга +38 097 201 10 20, Анна +38 097 201 10 15 
info@regenthill.com.ua  
www.regenthill.com.ua 
 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА РОБОТИ 

 

 

• Всі монтажні та підготовчі роботи (заніс / виніс) проводяться тільки за узгодженим раніше 

графіком із зазначеними необхідними потужностями; 

• Зони для куріння тільки на вулиці, на центральному вході; 

• Завезення обладнання в бенкетний зал здійснюється через вантажні двері у Великій залі. Час 

відкриття та закриття дверей узгоджується з інженером; 

• Користуватися гостьовим ліфтом або центральними сходами для заносу/ виносу декору, 

обладнання або будь-яких габаритних конструкцій - заборонений; 

• Заборонено використання відкритого вогню (в тому числі свічок та холодних феєрверків); 

• Всі дроти прокладені через проходи та дверні прорізи повинні бути закриті підлоговими 

коробами, обтічних форм, в колір підлоги; 

• Всі захисні матеріали для мармуру надаються організаторами або підрядниками / 

субпідрядниками; 

• У разі евакуації використовувати вантажний вихід з вул. Землянської або центральних сходів; 

• При проведенні заходів заборонені дим-машини, що використовують водо-гліцеринові 

рідини, згідно з технологічними вимогами до матеріалів, що використовуються в залах; 

• Дозволено використовувати димові машини важкого диму та генератори туману (Хейзер) при 

наявності сертифіката МОЗ України; 

• Використання ємностей з гелієм заборонено. 

 

 

 

ПРАВИЛА РОБОТИ у Камінній залі 

 

• Допустима вага натиску на підлогу в Камінній залі 300 кг / м2 .; 

• Максимальний рівень шуму - 70 децибел (бас-гітара та барабани з обмеженнями); 

• Висота до кришталевих люстр становить 2400 мм, тому конструкції повинні бути розміщені не 

ближче 300 мм до люстри; 

• Освітлення ділиться на секції, які можливо відключати незалежно один від одного; 
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• Використання біокаміну можливо тільки за попереднім замовленням у вашого менеджера з 

продажів; 

• Забороняється використання метафан - машини; 

 

 

ПРАВИЛА РОБОТИ у Великій залі 

 

• Допустима вага натиску на підлогу у Великій залі 800 кг / м2. 

• За попереднім погодженням можливі підвіси з точкою навантаження до 300 кг 

• Максимальний рівень шуму - 100 децибел (бас-гітара та барабани з обмеженнями) 

• Використання метафан-машини можливо тільки за попереднім замовленням у вашого менеджера з 

продажів. 


