
 

 

УРОКИ 129-130 (02.04.2021) Е-1, Транспортні пристрої будівель 

ТЕМА : ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, 

РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ 

 

 

Основні положення по організації технічного обслуговування та 

ремонту ліфтів 

Експлуатуюча організація (власник ліфта) забезпечує утримання ліфта в 

справному стані і його безпечну експлуатацію шляхом організації належного 

обслуговування та ремонту. Для технічного обслуговування, капітального 

ремонту та модернізації ліфта власник може залучати спеціалізовану 

організацію. 

Відповідно до вимог ПУБЕЛ організація, що виконує експлуатацію ліфта, 

повинна забезпечити: 

дотримання нормативних правових актів, а також нормативних технічних 

документів в галузі промислової безпеки; 

укомплектованість штату працівників, пов'язаних з експлуатацією ліфтів; 

допуск до роботи осіб, які відповідають відповідним кваліфікаційним 

вимогам і не мають медичних протипоказань до зазначеної роботи; 

проведення підготовки та атестації працівників в галузі промислової 

безпеки; 

наявність нормативних правових актів і нормативних технічних 

документів, що встановлюють правила ведення робіт; 

виробничий контроль за дотриманням вимог промислової безпеки; 

проведення технічного діагностування, обстеження ліфтів і виведення їх з 

експлуатації при закінчення встановленого терміну експлуатації; 

запобігання проникнення в приміщення ліфта сторонніх осіб; 

виконання приписів Держнаглядохоронпраці України та його посадових 

осіб, що віддаються ними відповідно до повноважень; 

призупинення експлуатації ліфта самостійно або за приписом органів 

Держнаглядохоронпраці України та його посадових осіб в разі загрози життю 

людей; 

заходи щодо локалізації та ліквідації наслідків аварії і нещасних випадків 

на ліфті, сприяння державним органам, участь в технічному розслідуванні 

причин аварій і нещасних випадків на ліфті, а також вживає заходів щодо 

усунення зазначених причин і їх профілактиці; 

аналіз причин виникнення інциденту на ліфті, вжиття заходів щодо їх 

усунення та профілактики; 

заходи щодо захисту життя і здоров'я працівників, пов'язаних з 

експлуатацією ліфтів; 

своєчасне інформування відповідних органів держвної влади про аварію і 

нещасний випадок на ліфті; 

облік аварій, інцидентів і нещасних випадків на ліфті; подання до органів 

Держнаглядохоронпраці України інформації про кількість аварій, інцидентів 

і нещасних випадків, причинах їх виникнення та вжиті заходи; 



 

 

страхування ризику відповідальності за заподіяння шкоди життю, здоров'ю 

або майну інших осіб в разі аварії на ліфті на весь термін експлуатації. 

Особи, відповідальні за організацію експлуатації та (або) технічного 

обслуговування ліфта, призначаються наказом. 

Вони повинні володіти відповідною кваліфікацією, пройти атестацію і мати 

кваліфікаційну групу по електробезпеці, встановлену Міжгалузевими 

правилами з охорони праці (правила безпеки) при експлуатації 

електроустановок. 

Керівництво організації, яка експлуатує ліфт, видає їм посадові інструкції, 

які регламентують їх права та обов’язки, ПУБЕЛ. Посади, прізвища, імена, по 

батькові і підписи цих осіб, а також дата і номер наказу про призначення і 

закріплення за ними ліфта заносяться в паспорт ліфта. 

Обслуговування ліфтів проводиться електромеханіками, ліфтерами, 

диспетчером відповідно до виданих їм посадових інструкцій і інструкції по 

експлуатації ліфта. 

Електромеханіками повинні призначатися особи не молодше 18 років, які 

не мають медичних протипоказань. Вони повинні пройти навчання за 

відповідними програмами в навчальному закладі або в організації,що має 

дозвіл органу Держнаглядохоронпраці України на проведення навчання та 

атестації. Після закінчення навчання вони повинні бути атестовані 

кваліфікаційною комісією цього навчального закладу (організації). При 

атестації електромеханіків в атестаційній комісії обов'язкова участь 

представника органу Держнаглядохоронпраці України. Особам, які пройшли 

атестацію видається відповідне посвідчення. 

Електромеханіки повинні періодично, не рідше одного разу в 12 місяців, 

проходити повторну перевірку знань. 

При переході з однієї організації в іншу на вимогу інспектора 

Держнаглядохоронпраці України повинна проводитися позачергова перевірка 

знань. Результати атестації, періодичній та позачерговій перевірок знань 

електромеханіка, ліфтера і диспетчера оформляються протоколом і 

записуються в посвідченні. Виконуючий технічне обслуговування ліфтів 

персонал повинен пройти підготовку і перевірку знань з електробезпеки в 

обсязі не нижче наступних кваліфікаційних груп: 

• електромеханіки, допущені до самостійної роботи, - III група; 

• ліфтери і диспетчери - II група. 

Перевірка знань проводиться в строк не більше одного місяця при прийомі 

на роботу і періодично не рідше одного разу в 12 місяців. Результати 

перевірки відображаються в журналі (протоколі). Особам, які склали іспити, 

видаються посвідчення встановленого зразка. 

На електромеханіка покладається відповідальність за справний стан 

закріплених за ним ліфтів. 

Допуск до роботи електромеханіка повинен бути оформлений наказом при 

наявності на руках посвідчення про навчання і атестацію. Їм на руки 

видаються виробнича інструкція та інструкція з техніки безпеки при 

виконанні відповідних робіт. 



 

 

Кожен ліфт повинен піддаватися щозмінному огляду, який проводить 

ліфтер відповідно до його виробничої інструкції. Результати огляду 

заносяться в журнал змінного огляду ліфта. Якщо ліфт обладнаний 

диспетчерською системою контролю, то огляди можуть проводитись з іншою 

циклічністю, узгодженою з органом Держнаглядохоронпраці України. 

Технічне обслуговування ліфта виконується електромеханіком відповідно до 

його виробничої інструкції і інструкцією по експлуатації ліфта. Результати 

технічного обслуговування і позначки про усунення несправностей 

заносяться в журнал технічного обслуговування. 

Персонал, який здійснює обслуговування, ремонт і технічний огляд ліфта, 

повинен виконувати вимоги інструкції з техніки безпеки. 

Правила користування ліфтом, а також табличка з номером телефону для 

зв'язку з обслуговуючим персоналом і аварійною службою повинні бути 

вивішені на основному посадковому поверсі і (або) в кабіні ліфта. 

Користування ліфтом, у якого закінчився термін роботи, вказаний в 

паспорті, не допускається. 

У шахті, машинному і блочному приміщеннях ліфта забороняється 

зберігати предмети, що не належать до його експлуатації. 

Машинне і блочне приміщення, а також шафи для розміщення лебідки, 

блоків вантажного малого ліфта і іншого обладнання повинні бути замкнені, 

а підходи до їх дверей - вільні.  

Технічне діагностування і обстеження ліфтів 

Для встановлення технічного стану ліфта проводиться технічне 

діагностування. У нього входять повне, періодичне і часткове технічне 

опосвідчення ліфта. 

Нововстановлений ліфт до введення в експлуатацію піддається повному 

технічному огляду, яке проводиться організаціями та комісією, зазначеними 

в ПУБЕЛ. 

Повний технічний огляд має на меті встановити, що: 

• ліфт відповідає ПУБЕЛ і паспортними даними; 

• ліфт знаходиться в справному стані, що забезпечує його безпечну роботу; 

• комплект документації, що поставляється з ліфтом, відповідає ПУБЕЛ. 

При повному технічному огляді: 

перевіряється відповідність ліфтового обладнання відомостям, зазначеним 

в паспорті ліфта; 

проводиться візуальний і вимірювальний контроль установки ліфта і її 

відповідність до монтажного креслення і ПУБЕЛ; 

перевіряється функціонування ліфта у всіх режимах відповідно до 

керівництвом по експлуатації ліфта; 

проводяться випробування; 

перевіряється наявність продукції, що поставляється з ліфтом 

документації та Акту на приховані роботи; 

перевіряють наявність протоколів: вимірювання опору ізоляції 

електрообладнання та електричних мереж ліфта; перевірки наявності 

ланцюга між заземленою електроустановкою і елементами заземленої 



 

 

установки; перевірки спрацювання захисту при системі живлення 

електроустановок напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю. 

При візуальному і вимірювальному контролі перевіряють відповідність 

ліфтового обладнання паспортним даним і його установки розмірами, 

регламентованим ПУБЕЛ і монтажним кресленням. 

При перевірці ліфта контролюється робота ліфта у всіх режимах, 

передбачених принципової електричної схемою, а також робота лебідки, 

дверей шахти, дверей кабіни і їх приводу, пристроїв безпеки, крім тих, які 

перевіряються при випробуваннях, сигналізації, зв'язку, диспетчерського 

контролю, освітлення, точність зупинки кабіни на поверхових майданчиках. 

Випробуванням піддаються обмежувач швидкості, уловлювачі, буфера, 

гальмівна система, електропривод, канатоведучий шків, захисне занулення 

(заземлення), ізоляція електричних мереж та електрообладнання, захист в 

мережах з глухозаземленою нейтраллю. 

Результати огляду відображаються в Акті повного технічного огляду ліфта 

і в паспорті ліфта, завіряються підписом та штампом фахівця експертної 

організації. 

Після введення ліфта в експлуатацію не рідше одного разу на 12 місяців 

проводиться періодичне технічне опосвідчення. 

В результаті періодичного технічного огляду повинно бути встановлено: 

• знаходження ліфта в справному стані, що забезпечує його безпечну 

роботу; 

• відповідність організації експлуатації ліфта ПУБЕЛ. 

Не рідше одного разу на 12 календарних місяців протягом всього терміну 

експлуатації ліфт піддається періодичному технічному огляду. Воно 

проводиться з метою встановити, що ліфт знаходиться в справному стані, що 

забезпечує його безпечну роботу. 

Під час огляду ліфт піддається огляду, перевіркам, статичному і 

динамічному випробуванням, проведеним в тому ж обсязі і за тими ж 

методиками, що і при повному технічному огляді. Чи не перевіряються лише 

відстані і розміри, не змінюються в процесі експлуатації ліфта, і Акт на 

приховані роботи. 

Результати періодичного технічного огляду записуються в паспорт ліфта і 

Акт періодичного технічного огляду. 

Частковий технічний огляд ліфта проводиться після заміни або установки 

пристроїв безпеки; заміни або ремонту редуктора, гальмівного пристрою, 

тягових канатів, канатоведучого шківа; зміни принципової електричної 

схеми; заміни шафи (пристрої) управління. 

При частковому технічному огляді перевіряється відповідність 

встановленого, заміненого або відремонтованого ліфтового обладнання 

паспортним даним; проводиться візу-ний і вимірювальний контроль 

встановленого обладнання; проводяться випробування і (або) перевірка 

встановлених, замінених або відремонтованих пристроїв безпеки і 

обладнання в обсязі періодичного технічного огляду. 

В результаті огляду повинно бути встановлено, що замінене, знову 



 

 

встановлене або відремонтоване ліфтове обладнання знаходиться в 

справному стані, що забезпечує його безпечну роботу. 

Види ремонтів ліфтів 

Ремонт - це комплекс робіт для підтримання в справному стані 

електромеханічного обладнання шляхом заміни або відновлення вийшли з 

ладу вузлів і деталей. Параметри устаткування, що ремонтується за 

допомогою регулювання і наладки приводяться у відповідність з 

паспортними даними або технічними умовами. 

У нашій країні була розроблена система планово-попереджувальних 

ремонтів (ППР). Вона складається з системи технічного обслуговування, що 

включає в себе періодичне обслуговування, поточні ремонти та аварійно-

технічне обслуговування, і системи відновлення ресурсу ліфта, що включає в 

себе капітальний ремонт (заміну обладнання) і модернізацію при 

експлуатації. Організації, що спеціалізуються на обслуговуванні ліфтів, 

розробляють власні комплекси заходів по їх технічному обслуговуванню.  

Дана система заходів з технічного обслуговування включає в себе: 

• ДРР - щодобові регламентні роботи для пасажирських і 

вантажопасажирських ліфтів, підключених до ОДС; 

• РР - регламентні роботи, що проводяться на пасажирських і 

вантажопасажирських ліфтах, підключених до ОДС, не рідше одного рази в 

10 діб; 

• ТР-0 - середньомісячний поточний ремонт, що проводиться один раз в 15 

діб на ліфтах, обладнаних шпінгалетно-ригельними замками; 

• ТР-1 - щомісячний поточний ремонт, що проводиться в перші півроку 

експлуатації на пасажирських і вантажопасажирських ліфтах, встановлених в 

новобудовах; 

• ТР-3 - щоквартальний поточний ремонт, що проводиться на всіх типах 

ліфтів не рідше одного разу на три місяці; 

• ТР-6 - піврічний поточний ремонт, що проводиться на всіх типах ліфтів 

не рідше ніж один раз на шість місяців  
Реєстрація та введення ліфта в експлуатацію 

Реєстрація об'єктів, на яких експлуатуються ліфти, проводиться відповідно 
до Правил реєстрації об'єктів в державному реєстрі небезпечних виробничих 
об'єктів. 
Ліфт , який перебував в експлуатації, крім вантажного малого, після 
реконструкції повинен бути перереєстрований в органі 
Держнаглядохоронпраці України. 
Після монтажу і пусконалагоджувальних робіт ліфт піддається повному 
технічному огляду, яке проводить експертна організація на підставі заявки 
змонтувала ліфт організації (монтажної організації). 
При технічному огляді присутній представник монтажної організації і 
представник генпідрядної будівельної організації. 
При виявлені невідповідності ліфта, в тому числі будівельної частини, а 
також комплекту технічної документації вимогам ПУБЕЛ вони повинні бути 
усунуті організацією, яка допустила порушення, після чого проводиться 
перевірка виявлених невідповідностей. 



 

 

Експлуатуюча організація здійснює заходи щодо забезпечення безпечної 
експлуатації ліфта і організовує комісію з приймання ліфта. 
Склад комісії, склад і обсяг документів,що подаються їй визначені ПУБЕЛ. 
Комісія перевіряє подані документи, проводить контрольний огляд ліфта і 
складає Акт приймання ліфта в експлуатацію. 
На підставі Акта технічного огляду і позитивних результатів роботи комісії 
виконується запис у паспорті ліфта про дозвіл на введення ліфта в 
експлуатацію із зазначенням терміну наступного огляду. 
Введення ліфта в експлуатацію не допускається, якщо при прийманні будуть 
виявлені порушення ПУБЕЛ, що впливають на безпечну експлуатацію ліфта, 
які не можуть бути усунені при проведенні приймання ліфта і відсутності 
фахівців і обслуговуючого персоналу. Після усунення експлуатуючою 
організацією порушень проводиться приймання ліфта відповідно до вимог 
ПУБЕЛ. 
При передачі ліфта іншому власнику або орендарю проводиться 
перереєстрація ліфта. 
Після демонтажу ліфта він знімається з реєстрації. 

Порядок розслідування аварій і нещасних випадків 
Аварії і нещасні випадки, що сталися на зареєстрованих в органах 
Держнаглядохоронпраці України ліфтах, розслідуються в порядку, 
встановленому Держнаглядохоронпраці України. 
Власник ліфта повинен своєчасно повідомити про подію орган 
Держнаглядохоронпраці України та забезпечити збереження всіх обставин 
аварії або нещасного випадку до прибуття інспектора, якщо це не становить 
небезпеки для життя і здоров'я людей 
 
 
 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Які вимоги пред'являються до організації, що здійснює 
експлуатацію і (або) ремонт ліфтів? 

2. Які вимоги висуваються до електромеханіка? 
3. В яких випадках проводиться позачергова перевірка знань 

електромеханіка? 
4. В яких випадках проводиться повне, періодичне і часткове технічне 

опосвідчення ліфта? 
5. Які заходи включає в себе повний технічний огляд? 

 

Відповіді надсилати на пошту ashmarina@ukr.net, або  

вайбер 063-120-31-20 


