
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Міністерства економіки України “Про затвердження 

Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі під час експлуатації 

ліфтів” 

 
1. Мета 
 
Проект наказу Міністерства економіки України “Про затвердження 

Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі під час експлуатації 
ліфтів” (далі – проект акта) розроблено з метою зменшення державного 
регулювання економічної діяльності суб’єктів господарювання, що займаються 
монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, 
технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи 
модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне 
обстеження) ліфтів. 

Досягнення мети передбачається шляхом затвердження проекту акту та 
фактичної реалізації його положень. 

 
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
 

Норми Закону України “Про охорону праці” визначають, що державна 

політика в галузі охорони праці базується на принципах, зокрема:  

встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та 

суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів 

діяльності;  

використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов 

і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.  

Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру 

впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше одного разу на десять 

років.  

На сьогодні вимоги до безпечної експлуатації ліфтів визначають Правила 

будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені наказом Державного 

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

від 01.09.2008 № 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

07.10.2008 за № 937/15628. Зазначені правила застарілі та діють лише в частині, 

що не суперечить законодавству України, зокрема містять вимоги до будови 

ліфтів, що суперечить законодавству у сфері технічного регулювання. 

Відповідно до облікових даних та інформації від територіальних органів 

Держпраці суб’єктами господарювання експлуатується більше 100000 ліфтів, 

тому анулювання цих правил призведе до порушення реалізації 

Конституційних прав працівників на належні, безпечні і здорові умови праці. 
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3. Основні положення проекту акта 
 
Проект акта спрямовано на визначення вимог щодо безпечної експлуатації 

ліфтів, забезпечення працівників під час виконання монтажних, 
налагоджувальних, ремонтних робіт, технічного обслуговування ліфтів 
належними, безпечними і здоровими умовами праці. 

Реалізація проекту акта сприятиме підвищенню рівня безпеки 
технологічних процесів, поліпшенню умов праці, встановить вимоги до 
регламентації безпечних методів роботи працівників суб’єктів господарювання, 
які здійснюють діяльність під час експлуатації ліфтів, зменшенню кількості 
аварій, нещасних випадків і професійних захворювань. 

 
4. Правові аспекти 
 
Проект акта розроблено відповідно до вимог статті 28 Закону України 

“Про охорону праці” та з урахуванням вимог, що сприяють покращенню в 
сфері охорони праці. 

 
5. Фінансово-економічне обґрунтування 
 
Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових витрат із державного 

та місцевого бюджетів. 
 
6. Позиція заінтересованих сторін 
 
Проект акта потребує погодження із Спільним представницьким органом 

сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким 
органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на 
національному рівні.  

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін 
додається. 

Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю. 
Проект акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку. 

Проект акта не потребує погодження з регіонами, оскільки не стосується 
питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та 
науково-технічної діяльності, питань функціонування місцевого 
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць і не потребує погодження 
всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю та їхніми 
спілками, Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку 
науки і технологій та уповноваженими представниками всеукраїнських 
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асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого 
самоврядування.  

Проект акта оприлюднено на офіційному сайті Державної служби України 
з питань праці (www.dsp.gov.ua).   

 
7. Оцінка відповідності 
 
У проекті акта не включено положень, що: 
стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;  
стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод; 
впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 
містять ознаки дискримінації.  
Крім цього, у проекті акта відсутні вимоги і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 
корупцією.  

З урахуванням зазначеного, громадська гендерно-правова, 
антидискримінаційна та антикорупційна експертиза проекту акта не 
проводилась. 

 
8. Прогноз результатів 
 

Реалізація проекту акта не впливатиме на ринкове середовище, розвиток 

регіонів, ринок праці, екологію та навколишнє природне середовище. 

Проект акта матиме позитивний вплив на забезпечення прав та інтересів 

суб’єктів господарювання, громадян і держави у частині покращення стану 

безпеки працівників, запобіганню нещасним випадкам та аваріям на 

виробництві, зниженню виробничого травматизму та професійної 

захворюваності працівників під час експлуатації ліфтів.  

 

 

 

Перший віце-прем’єр-міністр України – 

Міністр економіки України          Олексій ЛЮБЧЕНКО 

 

____ ___________ 2021 р. 
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