
	 	A.	ВСТУП

1.  ІБВР представляє способи запобігання небезпек, пов’язаних з 
виконанням будівельних робіт.

2.  ІБВР є оперативним документом, підготовленим в письмовій формі на 
рівні проекту. Він повинен бути розроблений для особливо небезпечних 
робіт відповідно до основного стандартом „1.0. Особливо небезпечні 
роботи” і для завдань, для яких оцінка ризику була високою – „В” та 
середньої – „С”.

3.  Із ІБВР зобов’язані ознайомитися усі співробітники власних і субпідрядних 
сил на будівельних майданчиках, а також в організаційних підрозділах.

4.  Перед початком виконання завдання ІБВР повинна бути завчасно 
вивчена керівником будівництва і керівником робіт підготовлена, 
перевірена і отримати їхнє затвердження.

5.  При розробці ІБВР необхідно проаналізувати наявні людські та технічні 
ресурси, необхідні для безпечного і своєчасного виконання завдання.

6.  Крім того, при розробці ІБВР слід використовувати, зокрема:
• проектну документацію,
• План безпеки і охорони здоров’я (План БіОЗ),
• План впорядкування будівельного майданчика,
• графік реалізації,
• технічно-експлуатаційну документацію механізмів, устаткування та 

інструментів.
7.  ІБВР для конкретного завдання має бути розроблена компетентною 

особою, наприклад, керівником будівництва, керівником робіт або 
майстром.

8.  У процесі підготовки ІБВР повинен бути задіяний весь виконавчий 
складу будови, включаючи працівників виробництва, які будуть 
виконувати це завдання. Їх участь має ґрунтуватися на обміні досвідом, 
зауваженнями і спостереженнями, консультаціях і радах.
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ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ 
РОБІТ (ІБВР)

Цей стандарт містить мінімальні вимоги, які повинні бути виконані 
при розробці Інструкції безпечного виконання робіт (ІБВР). Підготовка 
правильного ІБВР є одним з ключових етапів підготовки до безпечної 
реалізації завдання. Правильно розроблена ІБВР повинна допомогти вам 
спланувати і безпечно виконати завдання. 

10.2

	 Б.	ДІЇ	ПЕРЕД	ПОЧАТКОМ	РОБІТ

1.  При складанні ІБВР рекомендується використовувати форму ІБВР 
з логотипом Порозуміння. 

У випадку питань або сумнівіі 
сконтактуйся із наближчим 
спеціалістом БГП.

Цей стандарт:
• містить вимоги, що 

виникають із польских 
правил і норм, а також 
внутрішнього регламенту 
Порозумінні для Безпеки  
у Будівницстві,

• є обов’язковим для усіх 
підрозділів Порозуміння 
для Безпеки і Будівництві,

• допомагає запевнити 
безпечні та ефективну 
практику під час робіт.
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10.2

ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ (ІБВР)

	 В.	ДІЇ	В	ПРОЦЕСІ	РОБІТ

1.  Кожен начальник, після прийняття ІБВР, повинен ознайомити з його 
змістом підлеглих співробітників, що виконують це завдання. Це 
повинно відбуватися у формі навчання, в ході якого слід обговорити 
хід виконання завдання з особливим акцентом на його безпечне 
виконання. Факт проведення вищевказаного інструктажу повинні бути 
записаний у вигляді списку осіб, ознайомлених зі змістом ІБВР.

2.  На місці виконання завдання необхідно забезпечити впровадження всіх 
методів зниження ризику відповідно до висновків, включених в оцінку 
професійного ризику і ІБВР.

3.  Особа, що безпосередньо координує роботу, після впровадження 
всіх методів зниження ризику, зобов’язана перевірити їх відповідність 
записам ІБВР і визначити місце виконання завдання із цієї точки зору.

4.  Перед початком робіт особливо небезпечного характеру слід 
ознайомитися з основними стандартом „1.0. Особливо небезпечні 
роботи” і впровадити систему дозволів на роботу відповідно до 
вказівок докладного стандарту „4.2 Дозволи на роботу, кваліфікації, 
повноваження”.

5.  У разі значних змін, пов’язаних з виконанням завдання, які можуть 
вплинути на рівень безпеки, ІБВР слід заново опрацювати.

2.  Допускається підготовка ІБВР субпідрядником в форматі, відмінному 
від рекомендованого вище, в такому випадку його зміст має відповідати 
вимогам формуляра ІБВР.

3.  При підготовці ІБВР слід пам’ятати, що в ньому описується не тільки 
технологія завдання, але перш за все безпека реалізації. 

4.  Методи зниження ризику, встановлені в оцінці професійного ризику, 
повинні бути включені в запису ІБВР.

5.  При підготовці ІБВР, слід звертатися до всіх пунктів ІБВР. Тим не 
менш, ви можете пропустити пункти, що містяться у формулярі, які не 
належать до даного завдання.

6.  Щоб спростити підготовку ІБВР, кожен з пунктів ІБВР містить поради, які 
можна використовувати під час його підготовки.

7.  Кожна ІБВР підлягає затвердженню керівником будівництва 
і керівником робіт.

8.  У разі заперечень особи, що перевіряють і приймають зміст ІБВР, 
повинні внести зміни в документ з урахуванням зроблених зауважень.
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