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Міністерство розвитку громад та територій розглянуло звернення 

ВГО «Асоціація ліфтовиків України» від 27.08.2021 № 31 стосовно виконання 

робіт з капітального ремонту ліфтового обладнання і в межах компетенції 

повідомляє. 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» будівництво – нове будівництво, 

реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єкта архітектури. 

Абзацом п’ятим частини першої статті 4 цього Закону визначено, що 

об’єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх 

комплекси та частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної  інфраструктури. 

Згідно з визначенням, наведеним у державних будівельних нормах 

ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» 

капітальний ремонт – це сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в 

експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та 

функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та 

огороджувальні системи при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних 

систем та обладнання у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, 

поліпшення його експлуатаційних показників, в також благоустрій території. 

Перелік та види робіт, що виконуються при капітальному ремонті об’єкта 

будівництва, визначаються проектною документацією. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406 «Про 

затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають 

право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в 

експлуатацію» передбачено, що не потребують документів, що дають право на їх 

виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, 

- відновлення функціонування об’єктів, призначених для забезпечення 

життєдіяльності населення, без зміни їх геометричних розмірів. 

Вимоги до будови, виготовлення, монтажу, налагодження, проведення 

технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, 

реконструкції та модернізації ліфтів, підйомників та їх складових частин 
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встановлюють Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені 

наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 01.09.2008 № 190 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 7 жовтня 2008 р. за № 937/15628). 

Зазначеними Правилами визначено: 

реконструкція - зміна кінематичної схеми ліфта, збільшення 

вантажопідйомності або номінальної швидкості, які здійснюються після введення 

ліфта в експлуатацію.  

ремонт - відновлення пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали 

непридатними з будь-якої причини, складових частин ліфтів і підйомників 

(металевих конструкцій, механізмів, гідроприводу, електроприводу, приладів і 

пристроїв безпеки тощо) з доведенням ліфтів і підйомників до працездатного і 

справного стану, у тому числі проведене відповідно до системи планово-

попереджувальних ремонтів. 

Так, роботи з ремонту ліфтового обладнання не містять ознак будівельних 

робіт та не потребують отримання в органах державного архітектурно-

будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт та прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. 

При цьому слід наголосити, що згідно з вимогами вказаних Правил будови і 

безпечної експлуатації ліфтів після виконання капітального ремонту проводиться 

повний або частковий технічний огляд ліфта та випробування його елементів. На 

підставі результатів технічного огляду видається дозвіл на експлуатацію ліфта з 

записом в паспорт устаткування. 

Звертаємо увагу, що відповідно до Положення про систему технічного 

обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затвердженим наказом Державного 

комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 р. 

№ 73, капітальний ремонт, пов’язаний із заміною ліфта, його модернізацією, 

здійснюється на підставі проектної та кошторисної документації, розробленої та 

затвердженої у відповідності з вимогами нормативної документації. В інших 

випадках складається дефектний акт, згідно з яким розраховується кошторис 

ремонтних робіт або калькуляція. Після проведення капітального ремонту 

виконуються пусконалагоджувальні роботи. 

Виходячи з викладеного, виконання робіт з ремонту або реконструкції 

ліфтів має здійснюватися відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», інших нормативно-правових актів та нормативних 

документів, що діють у галузі будівництва та безпечної експлуатації об’єктів 

підвищеної небезпеки.  

 

 

Заступник Міністра Наталія ХОЦЯНІВСЬКА 
 

 

 

Старцева Світлана 

Олійник Наталія, 207-1-868 
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