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Філія „Дніпроліфт”
ПрАТ „Виробниче об’єднання
„Стальканат-Сілур”
вул. Ярослава Мудрого, 79,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська
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Всеукраїнська громадська
організація „Асоціація ліфтовиків
України”
вул. Шолуденка, 19, а/с 139,
м. Вишгород, Київська область,
07301
office@Liftoviki.com.ua
Про розгляд звернення

Державна служба України з питань праці розглянула звернення Філії
„Дніпроліфт” ПрАТ „Виробниче об’єднання „Стальканат-Сілур” від 12.11.2021
№ 906, що надійшло листом Всеукраїнської громадської організації „Асоціація
ліфтовиків України” від 16.11.2021 № 105, та повідомляє.
Відповідно до статті 21 Закону України „Про охорону праці” роботодавець
повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки (далі – дозвіл).
Одержання дозволу не вимагається у разі експлуатації (застосування)
устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею
відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про
готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони праці.
Процедура видачі дозволів визначена Порядком видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)

2
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107.
Згідно з пунктом 6 Порядку дозвіл видається роботодавцеві на виконання
робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А додатка 2, або на
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що
зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 03.02.2021 № 77 (далі – Перелік).
Відповідно до пункту 7 у групі А Переліку зазначені ліфти.
Отже, експлуатація ліфтів здійснюється суб’єктом господарювання на
підставі дозволу.
Водночас, відповідно до абзацу першого частини другої статті 39 Закону
України „Про регулювання містобудівної діяльності” прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками,
здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі
органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
На об’єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною
документацією згідно з будівельними нормами, стандартами і правилами
роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання, у тому числі і ліфти.
Враховуючи
наявність
сертифіката
відповідності
закінченого
будівництвом об’єкта на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації,
отримання дозволу суб’єкту господарювання на експлуатацію машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (що встановлено за проектом і
випробуване у визначеному порядку на час оформлення акта готовності) не
вимагається.
Одночасно звертаємо увагу, що листи Держпраці не визначають норм
права і мають лише інформаційний характер.
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