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Шановний Едуарде Олексійовичу!
Розглянувши Ваш інформаційний запит від 30.12.2019 (вх. № 3/11,
від 02.01.2020), Пенсійний фонд України, в порядку порушених питань
повідомляє.
1.
Відповідно до статті 40 Закону України від 09.07.2003
№ 1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон № 1058) при визначенні заробітної плати (доходу) для обчислення
пенсії враховується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено
страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за
призначенням пенсії. Якщо звернення за призначенням пенсії
відбулось/відбудеться в 2020 році, то враховується середня заробітна плата
(дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2017, 2018, 2019 роки.
2.
Для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими
умовами праці подається трудова книжка із оформленими належним чином
записами про займану посаду і період виконуваної роботи, уточнююча
довідка, передбачена пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового
стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або
відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12.08.1993 № 637 (далі – Порядок № 637), та за періоди роботи
після 21.08.1992 накази про результати атестації робочих місць за умовами
праці, проведеної на підприємстві згідно з Порядком проведення атестації
робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 01.08.1992 № 442.
У довідці має бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до
спеціального стажу; професія або посада (у точній відповідності до
зазначеної у Списках); характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт,
найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи;
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первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана
зазначена довідка.
У разі коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники
розміщуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі,
спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в
реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування (пункт 20 Порядку № 637).
3,4. Згідно статті 38 Закону України «Про професійно-технічну освіту»
час навчання у професійно-технічному навчальному закладі зараховується до
трудового стажу учня, слухача, у тому числі в безперервний і в стаж роботи
за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної
категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем
зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.
Згідно Порядку № 637 час навчання підтверджується дипломами,
посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що
видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.
Період навчання в технікумі не враховується до пільгового стажу при
визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах.
5. До страхового стажу додатково зараховується по одному року за
кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з
особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом
Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на
пільгових умовах (стаття 24 Закону № 1058).
6. Розмір пенсії за віком обчислюється з урахуванням набутого особою
страхового стажу та отримуваної заробітної плати, з якої сплачено страхові
внески, за формулою, наведеною в статті 27 Закону № 1058 .
При цьому мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія
Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", та
працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням
зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років
для чоловіків та 7,5 року для жінок за списком № 1 виробництв, робіт,
професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України,
встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80 відсотків
заробітної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної відповідно до
статті 40 Закону №1058, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три
розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність.
7. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30
років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії,
обчисленої відповідно до статті 27 Закону № 1058, але не більш як на

1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, передбаченого абзацом
першим частини першої статті 28 Закону № 1058.
8. Абзацом 3 частини першої статті 40 Закону № 1058 визначено, що за
вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який
враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються
періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будьяких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу
згідно з абзацом третім частини першої статті 24 Закону №1058, та будьякого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі
складають не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого
в одинарному розмірі.
Визначення найбільш оптимальних періодів заробітної плати, що
підлягають виключенню, може бути проведено автоматично програмним
забезпеченням або під час оформлення заяви про призначення пенсії особа
зазначає періоди, які бажає виключити або погоджується на виключення
автоматичним способом.
9. Для підтвердження пільгового стажу, набутого на території
Російської Федерації, подається трудова книжка та уточнююча довідка.
10. При визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах за
періоди роботи до 31.12.1991 застосовуються Списки, затверджені
постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 № 1173, за періоди роботи
на території Російської Федерації з 01.01.1992 застосовуються Списки,
затверджені постановою Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.1991 № 10.
11. Відповідно до частини 3 статті 114 Закону № 1058 при обчисленні
стажу роботи працівникам, безпосередньо зайнятим повний робочий день на
підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад
гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших
корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, що дає
право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах застосовуються
списки, затверджені Кабінетом Міністрів України від 31.03.1994 №202.
Право на зарахування до стажу роботи, передбаченого частиною 3
статті 114 Закону № 1058, періодів роботи по Списку № 1, визначається на
підставі документів про пільговий стаж.
12, 13. Право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до
частини 3 статті 114 Закону№ 1058 мають право працівники, безпосередньо
зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах
включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля,
сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в
металургії.
Відповідно до Порядку застосування Списків №1, №2 виробництв,
робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає
право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383 та

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2005 за № 1451/11731
під повним робочим днем слід уважати виконання робіт в умовах,
передбачених Списками, не менше 80 відсотків робочого часу, установленого
для працівників даного виробництва, професії чи посади, з урахуванням
підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов'язаних з
виконанням своїх трудових обов'язків.
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