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Щодо надання інформації

Мінекономіки розглянуло лист Всеукраїнської громадської організації 
"Асоціація ліфтовиків України" щодо виконання вимог Технічного регламенту 
ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.06.2017 № 438 (далі – Технічний регламент), 
та з інших питань, і в межах компетенції повідомляє.

Щодо відповідності продукції вимогам технічних регламентів
Відповідно до статті 11 Закону України "Про технічні регламенти та 

оцінку відповідності" (далі – Закон про технічні регламенти) продукція, що 
вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, а згідно 
з деякими технічними регламентами – також продукція, що виготовляється 
та/або вводиться в експлуатацію виробником для використання у власних цілях, 
повинна відповідати вимогам усіх чинних технічних регламентів, які 
застосовуються до такої продукції, крім випадків, визначених у статті 12 
Закону про технічні регламенти (особливості перехідних періодів застосування 
технічних регламентів) та у відповідних технічних регламентах.

Пунктами 20, 29 та 37 Технічного регламенту встановлено обов’язок 
відповідно монтажника, виробника та імпортера зазначати на ліфті (для 
монтажника) та компоненті безпеки для ліфтів або на його етикетці, упаковці 
чи в документі, що його супроводжує (для виробника та імпортера), крім 
іншого, свою контактну поштову адресу.

Згідно з пунктом 92 Технічного регламенту заходи до усунення 
формальної невідповідності вживаються в разі, коли орган державного 
ринкового нагляду встановить, зокрема якщо контактна поштова адреса 
монтажника, виробника чи імпортера не вказані відповідно до пунктів 20, 29 
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та 37 цього Технічного регламенту.
Технічний регламент розроблений на основі Директиви 2014/33/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 26.02.2014 р. про гармонізацію 
законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів 
(далі – Директива 2014/33/ЄС), вказані вище положення пунктів 20, 29, 37 та 92 
якого відповідають аналогічним положенням Директиви 2014/33/ЄС.

Також інформуємо, що згідно із частиною третьою статті 10 Закону про 
технічні регламенти у разі, якщо технічний регламент розробляється на основі 
акта законодавства ЄС, зміст, форма та структура такого технічного регламенту 
повинні максимально повно та точно відповідати змісту, формі та структурі 
відповідного акта законодавства Європейського Союзу з урахуванням 
можливості врегулювання конкретних суспільних відносин нормами актів 
законодавства України.

У зв’язку з цим, внесення запропонованих Всеукраїнською громадською 
організацією "Асоціація ліфтовиків України" змін до Технічного регламенту не 
сприятиме наближенню його положень до Директиви 2014/33/ЄС.

Також зазначаємо, що з урахуванням положень статей 11 і 111 Закону про 
технічні регламенти та пункту 51 Технічного регламенту застосування 
національних стандартів, які включені до переліку національних стандартів 
для цілей застосування Технічного регламенту, є добровільним. При цьому, 
додержання вимог Технічного регламенту є обов’язковим.

Стосовно секторальної групи призначених органів з оцінки відповідності 
згідно з Технічним регламентом

Відповідно до статті 44 Закону про технічні регламенти наказом 
Мінекономіки від 17.09.2021 № 643 утворено секторальну групу призначених 
органів з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом і визначено 
сферу її відповідальності.

Типовим положенням про секторальну (міжсекторальну) групу 
призначених органів з оцінки відповідності та/або визнаних незалежних 
організацій, затвердженим наказом Мінекономіки від 18.11.2020 № 2363, 
зареєстрованим у Мін’юсті 04.01.2021 за № 6/35628, зокрема встановлено, що 
організаційне забезпечення діяльності кожної секторальної (міжсекторальної) 
групи призначених органів з оцінки відповідності та/або визнаних незалежних 
організацій здійснюється технічним секретаріатом такої групи.

Інформуємо, що наказом Мінекономіки від 17.12.2021 № 1097 функції 
технічного секретаріату секторальної групи призначених органів з оцінки 
відповідності згідно з Технічним регламентом покладено на державне 
підприємство "Київський експертно-технічний центр Держпраці" 
(вул. Ливарська, 1а, м. Київ, 04073).

Також зазначаємо, що відповідно до частини четвертої статті 44 Закону 
про технічні регламенти секторальні (міжсекторальні) групи призначених 
органів з оцінки відповідності мають право розробляти та ухвалювати 
документи, спрямовані на забезпечення узгодженості в технічному 
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застосуванні призначеними органами з оцінки відповідності процедур оцінки 
відповідності вимогам технічних регламентів, що належать до сфери 
відповідальності зазначених груп. Призначені органи повинні застосовувати 
такі документи як загальні настанови.

У зв’язку з цим, розроблені та ухвалені секторальними групами 
призначених органів з оцінки відповідності документи є обов’язковими до 
застосування виключно призначеними органами з оцінки відповідності – 
членами таких груп.

Щодо застосування адміністративно-господарських санкції у вигляді 
штрафу

Правові та організаційні засади здійснення державного ринкового 
нагляду і контролю нехарчової продукції встановлено Законом України "Про 
державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (далі – Закон про 
ринковий нагляд), відповідно до якого державний ринковий нагляд – діяльність 
органів державного ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності 
продукції встановленим вимогам (вимоги щодо нехарчової продукції та її обігу 
на ринку України, встановлені технічними регламентами), а також 
забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних 
(корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості 
щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано 
передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному 
обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб 
не відповідає встановленим вимогам (частина перша статті 4 Закону).

Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці) відповідно 
до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, зокрема, здійснює 
державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності.

Сферою відповідальності органу державного ринкового нагляду є перелік 
видів продукції, затверджений Кабінетом Міністрів України, щодо яких 
відповідний орган державного ринкового нагляду здійснює державний 
ринковий нагляд. 

На сьогодні такий перелік видів продукції затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069, відповідно до якого органом 
державного ринкового нагляду за відповідністю ліфтів і компонентів безпеки 
для ліфтів вимогам Технічного регламенту визначено Держпраці.

Згідно з частиною першою статті 11 Закону про ринковий нагляд органи 
державного ринкового нагляду в межах сфер їх відповідальності, зокрема, 
проводять перевірки характеристик продукції, приймають у випадках та 
порядку, визначених Законом про ринковий нагляд, рішення про вжиття 
обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснюють контроль стану виконання 
суб'єктами господарювання цих рішень, а також вживають у порядку, 
визначеному Законом про ринковий нагляд та іншими законами України, 
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заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні 
порушень вимог Закону про ринковий нагляд та встановлених вимог.

Статтею 44 Закону про ринковий нагляд встановлено відповідальність за 
порушення його вимог. До особи, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до 
Закону про ринковий нагляд  вважається такою, що ввела продукцію в обіг, 
застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у разі, 
зокрема, введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам 
технічних регламентів.

При цьому, відповідно до статті 36 Закону про ринковий нагляд рішення, 
приписи, дії чи бездіяльність органів ринкового нагляду або їх посадових осіб 
можуть бути оскаржені суб’єктом господарювання до суду.

Разом з цим інформуємо, що листи Міністерства не є нормативно-
правовими актами, вони мають роз’яснювальний, інформаційний характер і не 
встановлюють правових норм.

Заступник Міністра 
економіки України          Олександр ГРИБАН

Соларьов   044 596 67 99


