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З 1 січня 2019 р. всі ліфти, що вводяться в обіг в Україні, 
мають відповідати вимогам нового Технічного регламенту 
ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Чи підготувались 
монтажники ліфтів до роботи в нових умовах?

Новий Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, який 
затверджено постановою КМУ від 21.06.2017 № 438 (далі – Технічний регламент), 
розроблено на основі Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 
26.02.2014 про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів 
безпеки для ліфтів. Новий Технічний регламент набрав чинності 05.01.2018. Від цієї ж 
дати втратив чинність попередній Технічний регламент, затверджений постановою КМУ 
від 22.04.2009 № 465 (далі – старий Технічний регламент). 

Перехідний період від попереднього регламенту до нового Технічного регламенту 
становив усього шість місяців. За такий короткий строк промисловість і монтажники 
ліфтів не встигали підготуватись до вимог нового Технічного регламенту і стандартів. Тому, 
завдяки зусиллям Асоціації ліфтовиків України, до постанови КМУ від 21.06.2017 №  438 
було внесено зміну. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 352 від 
10.05.2018, звучить дослівно так:

«Установити, що надання на ринку та/або введення в експлуа тацію 
ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, які відповідають вимогам 
Технічного регламенту ліфтів, затвердженого постановою Кабі
нету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 465 (Офіційний вісник 
України, 2009 р., № 36, ст. 1227), та введені в обіг до 31 грудня  
2018 р., не може бути заборонено або обмежено з причин 
невідповідності таких ліфтів і компонентів вимогам затвердженого 
цією постановою Технічного регламенту». 

Таким чином, термін дії сертифікатів відповідності вимогам старого Технічного 
регламенту, що були видані призначеними органами до 05.01.2018 (до набуття 
чинності новою постановою КМУ № 438), було подовжено до 31.12.2018. Також слід 
сказати, що на ліфти, які не були сертифіковані та вводились в обіг з 05.01.2018, сертифікати 
відповідності потрібно було видавати тільки на відповідність новому Технічному 
регламенту, оскільки попередній втратив чинність. 

Володимир ПАПАЗОВ,  
директор ТОВ «ТЕСКО», 
канд. техн. наук, аудитор, 
експерт технічний

________________
*Про особливості вимог нового Технічного регламенту, термінів, обов’язків монтажників, процедур оцінки відповідності читайте у статті 
«Новий технічний регламент ліфтів», що була надрукована в додатку до журналу «Охорона праці» № 11/2017 р., стор. 18.

ПРО ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
ЛІФТІВ І КОМПОНЕНТІВ 
БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЛІФТІВ*
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Рік минув швидко, і знову постало запитання, чи готові монтажники ліфтів до нових вимог? 
Неодноразові виступи перед членами Асоціації ліфтовиків України, спілкування зі слухачами 
трьох семінарів (які для монтажників безплатно провели в органі оцінки відповідності «ТЕСКО») 
показують: монтажники розуміють, що вимоги істотно змінюються. Проте запитань лишається 
дуже багато.  На деякі з них спробуємо відповісти.

Нагадаємо, що ліфти повинні пройти одну з можливих комбінацій процедур оцінки відповідності на 
вибір (табл. 1), а саме:

МОДУЛІ В + Е, або В + D, або В + кінцева перевірка ліфтів
МОДУЛІ Н1 + Е, або Н1 + D, або Н1 + КІНЦЕВА ПЕРЕВІРКА ЛІФТІВ
МОДУЛЬ Н1 або МОДУЛЬ G

Модулі оцінки відповідності ліфтів та їх комбінації Таблиця 1

Фаза розроблення 
та виготовлення ліфта*

Фаза монтажу 
(встановлення) ліфта на місці**

Модуль В
Експертиза типу для ліфтів 
(додаток 4, пункти 12–23)

+ Кінцева перевірка ліфтів 
(додаток 5)

+ Модуль E 
Відповідність типу на основі 
забезпечення якості продукції 
для ліфтів (додаток 10)

Модуль В
Експертиза типу для ліфтів 
(додаток 4, пункти 12–23)

+ Модуль D 
Відповідність типу на основі 
забезпечення якості виробничого 
процесу для ліфтів (додаток 12)

Модуль Н1***
Відповідність на основі цілковитого 
забезпечення якості ліфтів 
(додаток 11, відповідно до пунктів 3, 4, 10, 11, 
фактично – модуль Н)

+ Кінцева перевірка ліфтів (додаток 5)

+ Модуль E 
Відповідність типу на основі 
забезпечення якості продукції 
для ліфтів (додаток 10)

+ Модуль D 
Відповідність типу на основі 
забезпечення якості 
виробничого процесу 
для ліфтів (додаток 12)

Модуль Н1***
Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту 
для ліфтів (додаток 11 увесь)

Модуль G  
Відповідність на основі перевірки одиниці продукції для ліфтів (додаток 8)



НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

8 ДОДАТОК ДО ЖУРНАЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 12/2018

ПРИМІТКИ до табл. 1
* Модулі – на вибір монтажника, відповідального за фазу розроблення та виготовлення ліфта.
** Модулі – на вибір монтажника, відповідального за фазу монтажу (встановлення) ліфта.

*** Цілковите забезпечення якості згідно з додатком 11 може бути використано тільки для фази 
розроблення та виготовлення ліфта або для фаз розроблення і виготовлення ліфта та монтажу 
(встановлення) ліфта. Затверджене цілковите забезпечення якості відповідно до додатку 11 
вважається таким, що охоплює забезпечення якості продукції відповідно до  
додатка 10 (D) або забезпечення якості продукції відповідно до додатка 12 (E).

На початку нового 2019 року, відколи закінчується термін дії сертифікатів 
відповідності вимогам старого Технічного регламенту, хотілося б зосередитись 
на особливостях застосування модулів, пов’язаних із системами управління якістю 
організацій, які здійснюють монтаж (встановлення) та випробування ліфтів (далі – 
монтажник). І передусім звернути увагу на ті монтажні організації, що встановлюють 
на об’єкті сертифікований за модулями В або Н1 ліфт від організації, яка його виробила 
та ввела в обіг. Це модулі, які передбачають аудит та оцінку системи управління якістю 
монтажника ліфтів, а саме D та Е. Розглянемо модулі, що застосовують на різних фазах 
виготовлення та встановлення ліфта.

ФАЗА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІФТА
Модуль В – експертиза типу, звична для всіх процедура, яка передбачає експертизу 

документації та проведення випробувань. Водночас, зокрема, може бути проведена 
експертиза проекту для ліфтів у разі їх не повної відповідності вимогам стандартів. 

Модуль Н1 – відповідність на основі цілковитого забезпечення якості для ліфтів 
(у тексті Технічного регламенту це модуль Н1 відповідно до пунктів 3, 4, 10, 11 додатка 
11 Технічного регламенту, тобто це модуль H). Модуль застосовується для монтажника – 
виробника у традиційному розумінні.

Модуль Н1 – відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з екс
пертизою проекту для ліфтів відповідно до вимог додатка 11 Технічного регламенту 
застосовується для суб’єкта господарювання, який повинен мати схвалену систему 
управління якістю для розроблення, виготовлення, складення, монтажу та випробування 
ліфтів, а це може бути монтажник або виробник ліфтів у звичному для нас розумінні.  
По суті, це стосується виробників ліфтів, які самостійно проводять монтаж, налагодження 
та випробування ліфтів або доручають провести монтаж, налагодження та випробування 
ліфтів своїм авторизованим монтажникам (під свою відповідальність або вимагаючи від 
них надати сертифікат відповідності модулю D або Е з урахуванням власних вимог на 
монтаж і випробування своїх типів ліфтів).

ВІДПОВІДНІСТЬ НА ОСНОВІ ЦІЛКОВИТОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІФТІВ (МОДУЛЬ H1)

Оскільки повну процедуру забезпечення якості можна використовувати як для фази 
розроблення та виготовлення ліфта, так і для фази монтажу (встановлення) ліфта на місці, 
суб’єкт господарювання, який здійснює лише розроблення та виготовлення ліфта і не має 
монтажників для його встановлення, повинен мати повну схвалену систему якості, що 
забезпечує стабільність показників своєї продукції.

Проте будь-який заявник для підтвердження цілковитого забезпечення якості 
ліфтів повинен продемонструвати, що у нього є можливість здійснювати розроблення, 
виготовлення, складання, монтаж, випробування та кінцеву перевірку ліфтів, навіть якщо 
він фактично не виконує деяких із цих дій (це означає, що, наприклад, має бути особа,  
яка має повноваження та може здійснити кінцеву перевірку ліфта). Крім того, для 
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забезпечення якості потрібні засоби обліку відгуків від монтажників, що встановлюють 
ліфти, розроблені під сертифіковану систему.

Якщо для повної процедури забезпечення якості, викладеної у додатку 11 Технічного 
регламенту, застосовуються лише етапи проектування та виготовлення, то розробник 
ліфта повинен надати всі документи для монтажу та надійної кінцевої перевірки ліфта 
разом з документами про експертизу проекту відповідно до додатка 11.

Якщо суб’єкт господарювання, відповідальний за конструкцію та виготовлення 
ліфта, на який поширюється сертифікат експертизи типу або який розроблено згідно 
з вимогами цілковитого забезпечення якості (тобто монтажниквиробник), і суб’єкт 
господарювання, який відповідає за встановлення та випробування ліфта (монтажник) – 
різні, у такому разі виробник ліфта надає монтажнику всі потрібні документи та інформацію 
для забезпечення безпечної установки на місці та випробувань ліфта. Ця вимога особливо 
важлива, коли розробник і виробник ліфтів постачає для монтажника, який відповідає 
за встановлення та випробування, елементи ліфта комплектом. 

У разі, якщо ліфт підлягає процедурі кінцевої перевірки, викладеної в додатку 5, 
потрібні документи мають бути доступними для призначеного органу, який здійснює таку 
перевірку. Якщо остаточну (кінцеву перевірку) здійснює сам монтажник, який пройшов 
оцінку відповідності згідно з процедурами, викладеними в додатку 10 або 12, потрібні 
документи слід надавати монтажнику.

ПРИМІТКА 
У новому Технічному регламенті ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів виявлено неоднозначний 
переклад словосполучення «final inspection», що застосовується в Директиві 2014/33/ЄС як 
«кінцева перевірка» та «остаточна перевірка». Зазначене особливо впливає на результати оцінки 
відповідності під час проведення робіт згідно з додатками 10 та 12, тому було направлено листа 
до Мінсоцполітики України про потребу внесення змін до постанови КМУ від 21.06.2017 № 438. 
У зв’язку з цим далі в тексті, де це зустрічається, пишемо остаточна (кінцева) перевірка.

Експертиза проекту для ліфтів потрібна у разі, якщо:
•	 конструкція ліфта не зовсім відповідає належним гармонізованим стандартам. 
 Наприклад, система підвіски кабіни, вільні простори поза крайніми 
 позиціями кабіни та ін.;
•	 немає гармонізованих стандартів для конкретного аспекту конструкції 
 (відхилення можуть виникати через технічний прогрес і створення конструкції, 
 яку ще не описано у стандартах);
•	 монтажник намагається відхилитися від вимог гармонізованих стандартів 
 для врахування специфіки місця встановлення;
•	 проект ліфта містить додаткові вимоги, що впливають на його безпечне 
 використання, але й досі не враховані стандартами (доступність для людей 
 з обмеженими можливостями, використання у потенційно вибухонебезпечних 
 середовищах, застосування під час пожежі, вандалостійкість тощо).

Під час проведення експертизи проекту для ліфтів можна перевіряти не тільки 
документацію (разом з аналізом ризиків), але можна також проводити випробування  
та/або тести на місці встановлення ліфта.

Експертиза конструкції стосується лише тих аспектів конструкції, які не відповідають 
вимогам належних гармонізованим стандартів.

ФАЗА МОНТАЖУ (ВСТАНОВЛЕННЯ) ЛІФТА НА МІСЦІ
Модулі D, Е стосуються насамперед монтажників (які монтують і встановлюють ліфт), 

оскільки ліфт проходить оцінку відповідності вимогам модуля В або Н1 і монтажник 
отримує ліфт із сертифікатом. Тобто, якщо використовуються модулі В + Е, В + D, Н1 + Е або 
Н1 + D, це означає, що суб’єкт господарювання, який розробив і виготовив ліфт, повинен 
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провести оцінку відповідності типу для ліфтів (модуль В) або оцінку відповідності своєї 
системи якості вимогам модуля Н1, відповідно до Технічного регламенту, а монтажник 
ліфтів повинен провести оцінку відповідності своєї системи якості вимогам модуля Е або 
D. Такий, так би мовити, тандем згідно з Технічним регламентом (та відповідною 
Директивою ЄС) забезпечить підвищення безпеки ліфтів.

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів 
(модуль D, додаток 12)

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів 
є частиною процедури оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган 
проводить оцінку системи управління якістю виробничого процесу монтажника, 
щоб переконатися, що встановлені ним ліфти відповідають схваленому типу, описаному 
в  сертифікаті експертизи типу, або ліфту, розробленому та виготовленому відповідно 
до системи цілковитого забезпечення якості, схваленої згідно з додатком 11, а також 
задовольняють застосовні істотні вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначені 
у додатку 1 до Технічного регламенту.

Монтажник повинен використовувати схвалену систему управління якістю для 
виготовлення, складення, монтажу, остаточної (кінцевої) перевірки та випробування ліфтів 
відповідно до вимог додатка 12. Система забезпечення якості монтажника, який здійснює 
встановлення ліфта, повинна забезпечити, щоб кінцева перевірка та випробування ліфта, 
здійснена самим монтажником, була настільки ж достовірною, наче вона проводилась 
призначеним органом відповідно до додатка 5 Технічного регламенту. 

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті монтажником, повинні бути систематично 
та впорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених 
у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна 
уможливлювати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) 
щодо якості. 

Перелік документів, що додаються до заявки до призначеного органу наведено у таблиці 2.

ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПУ 
НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЛІФТІВ 
(модуль E, додаток 10)

Відповідність типу на основі забезпечення якості продукції є частиною процедури 
оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить оцінку 
системи управління якістю монтажника, щоб переконатися, що ліфти відповідають 
схваленому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, або ліфту, розробленому 
та виготовленому відповідно до системи цілковитого забезпечення якості, схваленої 
згідно з додатком 11 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, а 
також задовольняють застосовним істотним вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, 
зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту. 

Монтажник повинен використовувати схвалену систему управління якістю для 
остаточної (кінцевої) перевірки та випробування ліфтів. Система забезпечення якості 
монтажника, який здійснює встановлення ліфта, повинна забезпечити, щоб кінцева 
перевірка та випробування ліфта, здійснена самим монтажником, була настільки ж 
достовірною, наче вона проводилась призначеним органом відповідно до додатка 5 
Технічного регламенту. 

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті монтажником, мають бути систематично 
та впорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених 
у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна 
уможливлювати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) 
щодо якості. Перелік документів, що додаються до заявки до призначеного органу, 
наведено у таблиці 3.

Кінцева перевірка (додаток 5) – є однією із процедур оцінки відповідності, яка може 
бути використана для етапу встановлення ліфта.
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Випробування ліфта повинні передбачати (п. 6 додатка 5):
•	 функціонування ліфта як порожнього, так і за максимального навантаження, 
 з метою підтвердження правильного монтажу і функціонування пристроїв 
 безпеки (кінцевих вимикачів, замикальних пристроїв тощо);
•	 функціонування ліфта як за максимального навантаження, так і порожнього, 
 з метою підтвердження належного функціонування пристроїв безпеки 
 у разі вимкнення електричного живлення;
•	 статичне випробування з навантаженням, що в 1,25 раза перевищує 
 номінальну вантажопідйомність (зазначену на табличці в кабіні).

Після цих випробувань потрібно перевірити ліфт щодо наявності будь-яких деформацій 
або пошкоджень, які можуть негативно вплинути на його використання.

У разі наявності сертифіката експертизи типу, кінцева перевірка полягає у перевірці, 
чи відповідає встановлений ліфт конструкції, що визначена у сертифікаті експертизи типу 
(модуль В) і чи було правильно зібрано та встановлено ліфт. Кінцева перевірка повинна 
встановити, чи є характеристики встановленого ліфта в межах дозволів сертифіката.

У разі наявності сертифіката відповідно до системи цілковитого забезпечення якості, 
кінцева перевірка полягає у визначенні, чи відповідає встановлений ліфт дизайну, 
виконаному за системою забезпечення якості виробника. Для належної кінцевої перевірки 
ліфта у цьому разі всі потрібні документи, зокрема документи, що стосуються експертизи 
проекту згідно з додатком 11, мають бути надані органу, який здійснює кінцеву перевірку.

У додатку 5 наведено мінімальні перевірки та випробування, які повинні здійснювати 
зазначені органи під час проведення кінцевої перевірки ліфтів.

Приклади специфікацій, що належать до методів випробувань, які можуть бути 
актуальними під час кінцевої перевірки установки ліфта, наведені в пункті 6.3 стандарту 
ДСТУ EN 81-20. Стандарт ДСТУ EN 81-28 надає додаткові технічні характеристики та методи 
випробування для дистанційної сигналізації.

КІНЦЕВА ПЕРЕВІРКА ТА ВИПРОБУВАННЯ ЗГІДНО ІЗ СИСТЕМОЮ 
ЦІЛКОВИТОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МОНТАЖНИКА

У разі, коли фаза проектування та фаза встановлення покриваються системою 
цілковитого забезпечення якості монтажника відповідно до додатку 11, то кінцеву перевірку 
та випробування ліфта здійснює сам монтажник. 

Кінцева перевірка та випробування ліфта, що виконує монтажник за системою цілковитого 
забезпечення якості, має бути такою ж достовірною, як та, що виконує призначений орган 
згідно з додатком 5. Зокрема, до кінцевої перевірки та випробування ліфта, що проводить 
монтажник, мають входити щонайменше випробування, згідно з п. 6 додатка 5, що здійснює 
кваліфікована особа.

Система управління якістю монтажника, що виконує складення, монтаж, остаточну (кінцеву) 
перевірку та випробування ліфтів, повинна містити такі документи:  Таблиця 2

Вимоги Потрібний документ
Документи, 

що надаються до органу 
з оцінки відповідності

Технічний регламент (додаток 12, модуль D)
Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів

Заявку на проведення оцінки 
системи управління якістю 
щодо ліфтів подає монтажник  
за вибором одному 
з призначених органів. 
Заявка повинна містити:

Заявка Форма F 3.1-01*
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Вимоги Потрібний документ
Документи, 

що надаються до органу 
з оцінки відповідності

•	найменування та адресу 
монтажника, а в разі подання 
заявки уповноваженим 
представником - його 
найменування та адресу;

Заявка Форма F 3.1-01*

•	письмову заяву про те, що 
така заявка не подана іншому 
призначеному органу.

Заявка Форма F 3.1-01*, п. 3

•	належну інформацію на 
ліфти, що будуть установлені;

Для інформації на ліфти, що 
будуть установлені від компанії, 
яка розробила та виготовила ліфт: 
сертифікати експертизи типу або 
схвалення системи цілковитого 
забезпечення якості. 
Опис типового зразка ліфта, 
в якому повинні бути чітко 
зазначені всі дозволені варіанти 
типового зразка ліфта.

Копії сертифікатів 
згідно з модулем В 
або модулем Н1.
Документи 
для ідентифікації 
ліфта.

•	технічну документацію на 
ліфти, що будуть установлені;

•	Креслення, настанови щодо 
монтажу, налагодження, кінцевої 
(остаточної) перевірки та 
випробування ліфтів.
•	План (установче креслення) 
завершеного ліфта.
•	Плани та схеми, потрібні для 
кінцевої перевірки, зокрема 
схеми кіл керування.
•	 Інструкції з планами та схемами, 
потрібними для нормального 
використання, пов’язані з 
технічним обслуговуванням, 
оглядом, ремонтом, проведенням 
періодичних перевірок і робіт з 
вивільнення та евакуації людей, 
які застрягли в кабіні.
•	Реєстраційний журнал, у якому 
потрібно фіксувати виконані 
ремонтні роботи і в разі потреби 
проведені періодичні перевірки.
Заходи, що потрібно вжити на 
стадії монтажу, щоб забезпечити 
відповідність серійно вироблених 
ліфтів суттєвим вимогам.

Копії зазначених 
документів

•	документацію стосовно 
системи управління якістю. Дивись далі в цій таблиці.
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Вимоги Потрібний документ
Документи, 

що надаються до органу 
з оцінки відповідності

Система управління якістю монтажника, що забезпечує виконання монтажу, остаточну 
(кінцеву) перевірку та випробування ліфтів, повинна забезпечувати відповідність ліфтів 

застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки,  
зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

Система управління якістю монтажника, зокрема, повинна містити:

•	цілі у сфері якості та 
організаційну структуру, 
обов’язки та повноваження 
керівництва стосовно якості 
продукції;

Задокументовані:
•	цілі у сфері якості,
•	організаційну структуру,
•	повноваження керівництва 
стосовно якості продукції,
•	обов’язки керівництва стосовно 
якості продукції.

Форма F3.1-07*.
Копії вказаних 
документів.

•	методи виробництва, 
контролю за якістю та 
забезпечення якості, процеси 
і системні заходи, які будуть 
застосовуватися;
(ПРИМІТКА. Для модуля Е 
не застосовується)

1. Інструкції, що описують методи ви-
робництва ( посилання на доку мен ти 
від виробників ліфтів, для кожного 
типу ліфтів, які вказані в примітці). 
2. Процедури та інструкції з 
контролю за якістю.
3. Опис процесів і системних 
заходів забезпечення якості, які 
будуть застосовуватися.

Використовують надані 
виробником настанови 
щодо монтажу, налаго дже-
ння, кінцевої (оста точної) 
перевірки та випро бування 
кожного типу ліфтів. Копії 
зазначених документів 
надаються до органу 
з оцінки відповідності.

•	дослідження і випробування, 
які будуть проводитися до, під 
час та після монтажу;

Форми протоколів випробувань, 
які будуть проводитися до, 
під час та після монтажу.
Зокрема, форма протоколу 
кінцевої перевірки, яку може 
надати виробник ліфта.

Копії зазначених 
документів до органу 
з оцінки відповідності.

•	протоколи (записи) щодо 
якості (звітів про перевірку 
та даних щодо випробувань 
і калібрувань, звітів про 
кваліфікацію відповідного 
персоналу);

1. Протоколи (записи) щодо якості. 
2. Звіти про перевірку та випробування.
3. Інформація про калібрування 
вимірювального обладнання. 
4. Інформація про кваліфікацію 
відповідного персоналу.

Копії зазначених 
документів надаються 
до органу з оцінки 
відповідності.

•	засоби для проведення 
моніторингу досягнення 
потрібної якості продукції та 
ефективного функціонування 
системи управління якістю.

Опис застосованих засобів 
для проведення моніторингу 
забезпечення досягнення 
потрібної якості продукції.
Аналіз та опис ресурсів 
ефективного функціонування 
системи управління якістю.

Копії зазначених 
документів надаються 
до органу з оцінки 
відповідності.
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Система управління якістю монтажника, що виконує остаточну (кінцеву) перевірку 
та випробування ліфтів, повинна містити такі документи: Таблиця 3

Вимоги Технічного регламенту
(додаток 10, модуль Е).

Відповідність типу на основі 
забезпечення якості продукції 

для ліфтів.

Потрібний документ
Документи, 

що надаються до органу 
з оцінки відповідності

Заявка на проведення оцінки 
системи управління якістю щодо 
ліфтів подає монтажник за вибором 
одному з призначених органів. 
Заявка повинна містити:

Заявка Форма F 3.1-01*

•	найменування та адресу 
монтажника, а в разі подання 
заявки уповноваженим 
представником – його 
найменування та адресу;

Заявка Форма F 3.1-01*

•	письмову заяву про те, що 
така заявка не подана іншому 
призначеному органу;

Заявка Форма F 3.1-01*, п. 3

•	належну інформацію на ліфти, що 
будуть установлені;

Для інформації на ліфти, 
що будуть установлені від 
компанії, яка розробила та 
виготовила ліфт: сертифікати 
експертизи типу або схвалення 
системи цілковитого 
забезпечення якості.
Опис конструкції ліфта для 
ідентифікації.

Копії 
сертифікатів 
згідно 
з модулем В 
або модулем Н1.
Документи для 
ідентифікації 
ліфта.

•	технічну документацію на ліфти, 
що будуть установлені;

•	Креслення, настанови щодо 
монтажу, налагодження, 
кінцевої (остаточної) перевірки 
та випробування ліфтів.
•	План (установче креслення) 
завершеного ліфта.
•	Плани та схеми, потрібні для 
кінцевої перевірки, зокрема 
схеми кіл керування.
•	Інструкції з планами та 
схемами, потрібними для 
нормального використання, 
пов’язані з технічним 
обслуговуванням, оглядом, 
ремонтом, проведенням 
періодичних перевірок і робіт 
з вивільнення та евакуації 
людей, які застрягли в кабіні.
•	Реєстраційний журнал, 
у якому потрібно фіксувати 
виконані ремонтні роботи 
і в разі потреби проведені 
періодичні перевірки.

Копії зазначених 
документів.
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Вимоги Технічного регламенту
(додаток 10, модуль Е).

Відповідність типу на основі 
забезпечення якості продукції 

для ліфтів.

Потрібний документ
Документи, 

що надаються до органу 
з оцінки відповідності

•	документацію стосовно системи 
управління якістю. Дивись далі.

Відповідно до системи управління якістю кожний ліфт повинен пройти дослідження та потрібні 
випробування, зазначені у відповідних національних стандартах з переліку національних 
стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта, або повинні бути 
проведені рівнозначні випробування, для того щоб переконатися, що ліфт відповідає суттєвим 
вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту

Документація повинна, зокрема, 
містити:

Задокументовані:
•	цілі у сфері якості,
•	організаційна структура,
•	повноваження керівництва 
стосовно якості продукції,
•	обов’язки керівництва 
стосовно якості продукції.

Форма F3.1-07*.
Копії вказаних документів.•	цілі у сфері якості, організаційну 

структуру, обов’язки і 
повноваження керівництва 
стосовно якості продукції;

•	дослідження і випробування, які 
будуть проводитися до введення 
в обіг, зокрема випробування, 
зазначені в п. 6 додатка 5 до 
Технічного регламенту;

Форми протоколів 
випробувань, які будуть 
проводитися до введення в 
обіг, зокрема Форма протоколу 
кінцевої перевірки.

Копія форми протоколу 
кінцевої перевірки, яка 
може бути надана від 
виробника ліфта.

•	протоколи (записи) щодо якості 
(звіти про перевірку та дані щодо 
випробувань і калібрувань, звіти 
про кваліфікацію відповідного 
персоналу).

1. Протоколи (записи) щодо 
якості. 
2. Заповнені звіти про 
перевірку та випробування. 
3. Інформація про калібрування 
вимірювального обладнання.
4. Інформація про кваліфікацію 
відповідного персоналу.

Копії зазначених 
документів надаються 
до органу з оцінки 
відповідності.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

За результатами докладного розгляду Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, 
затвердженого постановою КМУ від 21.06.2017 №438, можна зробити висновок, що новий Технічний 
регламент направлений на істотне підвищення рівня безпеки ліфтів, зокрема за рахунок підвищення 
рівня вимог до монтажників ліфтів, впровадження систем управління якістю виробничих процесів мон-
тажників, що працюють як у фазі розроблення та виготовлення ліфта, так і у фазі монтажу (встановлення) 
ліфта на місці. 

Монтажникам, що працюють у фазі монтажу (встановлення) ліфта на місці, якщо вони мають відповідні 
ресурси, доцільно впроваджувати та проводити оцінку відповідності системи управління якістю згідно 
з вимогами модуля D або Е, що забезпечить їм конкурентну перевагу перед іншими монтажними 
організаціями, дасть змогу підвищити якість монтажу та самим проводити остаточну (кінцеву) перевірку 
ліфтів після монтажу перед введенням їх в експлуатацію.
________________
* За формами органу оцінки відповідності (наведено умовні позначення форм)


