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Правила безпеки для відвідувачів компанії 
АТ «ВІТКОВІЦЕ СТІЛ»  

Ці правила являються обов'язковими для всіх осіб, котрі входять / в’їжджають на територію АТ «Вітковіце Стіл» (далі 
ВС) та не мають чипової смарт-картки (далі ЧК) для входу /в'їзду. 
Основні права 

■ На забезпечення безпеки та гігієни праці, на інформацію про неминучі ризики їх роботи та на інформацію про 
заходи подолання ризиків. 

■ Відмовитися від виконання роботи, стосовно якої вони мають обґрунтовану підозру про те, що ця робота 
становить безпосередню і серйозну загрозу для їх життя чи здоров’я або життя чи здоров’я інших осіб. 

Особа, котра входить / в'їзджає, зобов'аязана: 

■ Входити / в’їжджати на територію ВС завжди тією самою прохідною та з дійсним документом, яким є ЧК. 

■ Дотримуватися правил дорожнього руху відповідно до чинного законодавства про Правила дорожнього руху (для 
транспортних засобів, пішоходів і велосипедистів), зокрема щодо виконання заборонних і наказових знаків, 
світлової сигналізації та дотримання швидкості на території, що встановлюється дорожніми знаками макс. на 30 
км/год на дорогах, 20 км/год на залізничних переїздах. 

■ Бути уважною щодо інших учасників дорожнього руху, а саме так, щоб не поставити під загрозу життя, здоров'я, 
майно інших та не спричинити аварію на дорозі. 

■ Пристосуватися до будівельного і транспортно-технічного стану дороги (тротуару), кліматичних умов, своїх 
здібностей і стану здоров'я. 

■ Звертати особливу увагу на переїзди, що не охороняються, керуватися вказівками світлофора! 

■ На вимогу охоронця кожна особа зобов'язана пройти тест алкотестером на сп’яніння. 

■ При вході / в’їзді необхідно зареєструвати матеріал (обладнання, пристрої, інструменти тощо), що буде знову 
відноситися / вивозитися. 

■ Водій зобов'язаний на виклик охоронця дозволити огляд транспортного засобу і вантажу (багажного відсіку, 
навантажувального простору, кабіни автомобіля, багажу). 

■ Особи при вході або виході зобов'язані дозволити огляд особистого багажу (сумки, портфелі, рюкзаки, ...). 

■ Вхід у виробничі цехи дозволяється тільки в супроводі відповідального робітника і з одягненим захисним 
шоломом. 

■ При ввезенні / вивезені матеріалу водій транспортного засобу зобов'язаний зважити транспортний засіб. 

■ В'їзд на ваги можливий тільки на зелений світлофор, забороняється здавати задній хід на вагах! 

■ Запозичену ЧК необхідно повернути на прохідній при відходу з території заводу ВС. 

■ Про втрату або зіпсуття ЧК необхідно повідомити охоронця. 

■ Дотримуватися усних і письмових наказів, заборон, інформації та попереджень, уміщених на знаках безпеки. 

       
Особі, котра входить / в’їжджає, заборонено: 

■ Вносити на територію ВС небезпечні і небажані предмети (зброю, вибухові речовини, піротехніку, алкоголь, 
наркотичні засоби і психотропні речовини, тварини, фотоапарати, відеокамери та інші пристрої запису, хімічні та 
біологічні небезпечні речовини, предмети, які загрожують безпеці інших осіб). 

■ Без письмового дозволу робити будь-які аудіо- або відеозаписи (це також відноситься і до фотографування або 
відео, мобільного телефону). На вимогу відділу безпеки або охоронця дати пристрій для перевірки, якщо це не 
відбулося. 

■ Ввійти на територію ВС або переміщатися по ній у стані сп’яніння або під впливом будь-яких наркотичних засобів 
чи психотропних речовин, а також користуватися цими речовинами на території ВС і переховувати їх. 

■ Незаконно виносити / вивозити маєток ВС або допомагати його відчужити. Матеріал, що виноситься / вивозиться, 
повинен мати всі необхідні і затверджені документи. 

■ В’їзд відвідувачів на велосипедах, роликових ковзанах, самокатах, лижах – тобто іншим способом, ніж пішки або 
на автомобілі. 

■ Вхід і в'їзд осіб у віці до 18 років (за винятком екскурсій, професійної практики). 

■ Переміщення осіб за межами тротуарів і комунікацій. 
Інше 

■ Вхід відбувається на свій страх і ризик, тому необхідно використовувати тільки проходи і переходи, для цього 
призначені, і перебувати в ВС необхідний та обмежений для цього час.  

■ На території ВС не всі залізничні переїзди охороняються та не всі означені  щитами. 
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■ ВС залишає за собою право в разі повторного або грубого порушення правил блокувати вхід / в'їзд до здійснення 
адміністративного провадження щодо порушника. У випадках, передбачених в Директивах S127 / 2015, в'їзд / 
вхід буде дозволений після сплати штрафу. У разі другого або повторного порушення правил  в'їзд / вхід на 
територію ВС буде заборонений назавжди!!  

■ Пошкоджену або втрачену чипову карту необхідно оплатити! 

■ Територія ВС знаходиться під відеонаглядом. 

■ Підприємство не несе відповідальності за майно відвідувачів. 

 

Специфікація 

Перше 
порушення 
відповідних 
зобов'язань 

Друге і наступні 
порушення 
відповідних 
зобов'язань 

Додаткові міри при 
третьому 

порушенні 
відповідних 
зобов'язань 
(призначено 
одночасно зі 
штрафами) 

Порушення заборони на внесення або використання 
алкоголю, наркотичних засобів чи психотропних 
речовин, відмова від тесту на сп’яніння 

5000 чес. крон і 
заборона 

доступу особи 

10000 чес. крон і 
заборона доступу 

особи 
Розірвання договору 

Ігнорування світлових дорожніх позначень, дорожніх 
знаків або знака СТОП перед залізничним 
переїздом, недотримання безпечної відстані перед 
переїздом. 

2000 чес. крон 5000 чес. крон 
Заборонений доступ 

водія/особи 

Перевищення дозволеної швидкості руху до 20 
км/год 

1000 чес. крон 2000 чес. крон 
Заборонений доступ 

водія 

Перевищення дозволеної швидкості руху понад 20 
км/год 
 

2000 чес. крон 5000 чес.крон 
Заборонений доступ 

водія 

Недозволене вивезення/віднесення маєтку ВС 
5000 чес. крон і 

заборона 
доступу особи 

10000 чес. крон і 
заборона доступу 

особи 
Розірвання договору 

Порушення наказу відносно заборони 
фотографування або зйомок на території ВС 
 

1000 чес. крон 2000 чес. крон Розірвання договору 

Попередження про можливі ризики для осіб (відвідувачі, екскурсії тощо), пов’язані з трудовою діяльністю на 
робочих місцях АТНебезпека зштовхування підйомного крана з контактними проводами живлення підйомних 
кранів. 

■ Небезпека під час переміщення вантажів (наприклад, завантаження і вивантаження з транспортних засобів, коли 
можливе ураження осіб внаслідок розчеплення чи посування через погане закріплення аж до падіння вантажу). 

■ Загроза для осіб з боку предметів, що падають. 

■ Загроза для осіб з боку дрібних уламків шліфувального матеріалу і металів протягом очищувальних робіт з 
використанням шліфувальних машин. 

■ Недотримання профілю проїзду під час руху підйомних кранів – небезпека зштовхування. 

■ Посилений рух транспортних засобів з матеріалом і поставками може спричинити звуження профілю на шляхах 
сполучення АТ і на шляхах доступу. 

■ Небезпека пов’язана з поставками матеріалу або товарів автомобілями з напівпричепами, а також з їх радіусом 
повороту. 

■ Небезпека зштовхування транспортних засобів АТ, що здійснюють обслуговування, і транспортних засобів, що 
забезпечують постачання АТ, у разі недотримання допустимої швидкості на шляхах сполучення на території АТ 
30 км/год, через залізничний переїзд 20 км/год, 5 км/год у цехах. 

■ Небезпека зштовхування транспортних засобів дорожніх з залізничними під час перетину залізничних переїздів, 
що не охороняються. 

■ Ризик зштовхування з іншими учасниками дорожнього руху на шляхах сполучення АТ у разі ігнорування дорожніх 
знаків на цих шляхах. 

■ Неналежний стан підлог і шляхів доступу, пошкоджені або відсутні поручні, нефункціонування освітлення; 
ковзання, спотикання або падіння. 


