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До Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ліфтовиків 

України» звертаються учасники асоціації з питань перевірки органами 

ринкового нагляду в частині маркування продукції. Надаємо Вам наше бачення 

по даному питанню та можливі шляхи вирішення. 

Основним документом для процедури оцінки відповідності, щоб 

переконатися, що ліфти, які виготовляє виробник (монтажник) задовільняють 

застосовані суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначені в 

додатку до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі 

ТР) є виконання стандарту ДСТУ EN81-20:2015 «Норми безпеки до конструкції 

та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів», який 

відповідає EN81-20:2014 та прийнятий Україною зі ступенем відповідності – 

ідентичний (IDT). Всі світові виробники ліфтів – не «монтажники» в 

трактуванні ТР – OTIS, KONE, Schindler, Tissen Krupp – 70% світового 

виробництва ліфтів та багато інших маркують свою продукцію згідно 

п.5.4.2.3.2. У кабіні ліфта має бути така інформація: 

a) назва виробника або монтажника; 

b) серійний номер установки; 

c) рік виготовлення; 

d) номінальне навантаження ліфта в кг; 

e) кількість пасажирів. 

Додатково – знак відповідності з номером органа оцінки 
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відповідності. 

Назва виробника або монтажника (якщо він розробив, виготовив, 

змонтував та провів оцінку відповідності) для Європейського та Світового 

розуміння – достатня. 

 Не можливо здійснювати постачання ліфтів без наявності в країні, куди 

постачається обладнання,  представництва (уповноваженого органу – згідно ТР) 

по сервісу, підтримки, звернень (скарг) та відповіді на запити державного 

ринкового нагляду. 

Адреса виробництва – поштова адреса згідно ТР абсолютно нічого не дає, 

оскільки виробництво знаходиться в різних країнах і сертифікати видані 

іноземним компаніям. 

Всі світові виробники, які постачають ліфти в Україну та вітчизняні 

виробники – ТОВ «Завод Євроформат», ТДВ «Укрліфтсервіс», ТОВ «Карат-

Ліфткомплект» - маркують свою продукцію згідно європейських стандартів, 

прийнятих в Україні, мають матеріально-технічну базу та зареєстровані як 

суб’єкти господарювання. 

Назва підприємства-виробника та номеру органа оцінки відповідності 

абсолютно достатня для можливості контакту в разі потреби. 

Завод ТОВ «Карат-Ліфткомплект» при маркуванні продукції розміщує 

додатково електронну адресу – сайт підприємства, який зареєстрований як 

електронна адреса підприємства у всіх державних реєстрах. 

Трактування органами державного нагляду формальних невідповідностей 

з подальшим накладенням штрафів за відсутність поштової адреси – міста, 

області, вулиці та ін.. свідчить про абсолютну відсутність адаптації та 

розуміння прийнятих європейських документів, в даному випадку – Технічного 

регламенту. 

Відсутність керівництва секторальної групи по ліфтам, координації та 

співпраці між призначеними органами, органами державного нагляду та 

учасників ліфтового ринку веде до значних ризиків, погіршення безпеки 

користувачів, охорони праці при роботі з об’єктами підвищеної небезпеки та 

недобросовісної конкуренції. 

ВГО «АЛУ» вважає необхідним: 

1. В максимально короткі терміни призначити керівника секторальної 

групи по ліфтах. 

2. Керівництву секторальної групи по ліфтах розробити спільно з 

учасниками ліфтового ринку – АЛУ та Держпраці – роз’яснення або 

керівництво з застосування Технічного регламенту в частині розумінь 

«виробник ліфта», маркування продукції суб’єктами господарювання, 

кінцевої перевірки та ін.. для зменшення спірних питань та 

конфліктно-судових спорів. 
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3. Внести зміни, при необхідності, до постанови КМУ №438 по 

Технічному регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. 

4. Держпраці та органам ринкового нагляду припинити накладання 

штрафів при наявності розбіжностей трактування Технічного 

регламенту та стандартів, застосування яких підтверджує відповідність 

продукції встановленим вимогам. (Наказ додається) 

 

Вважаючи на створену значну напругу у роботодавців та субєктів 

господарювання, прошу оперативно прореагувати на нашу інформацію та 

прийняти міри по поставлених проблемах. 

 

 

  

 

З повагою 

Голова ВГО «Асоціація ліфтовиків  

України»                         Сергій ГОРІШНИЙ 

Член президії ФРУ 
 


