
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсійного забезпечення

вул. Бастіонна, 9, м. Київ-14, 01601 тел. 284-89-33, факс 284-73-37, E-mail: info@pfu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00035323

_________________ № ____________________ На № ________________ від ___________________

І. Черновол
foi+request-70423-
bcd7b43c@dostup.pravda.com.ua

Шановний пане Ігорю!

Розглянувши Ваш запит від 15.06.2020 (вх. № 642/11 від 15.06.2020),
Пенсійний фонд України повідомляє.

Згідно пункту 3 статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» право на призначення пенсії незалежно від віку
мають 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, - за списком робіт і професій, що
затверджується Кабінетом Міністрів України, якщо вони були зайняті на
зазначених роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на таких
роботах: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках,
машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники,
вальцювальники гарячого прокату, оброблювачі поверхневих дефектів металу
(вогневим засобом вручну) на гарячих дільницях, машиністи кранів металургійного
виробництва (відділень нагрівальних колодязів та стриперних відділень), - за
умови, що вони були зайняті на таких роботах не менше 20 років.

Згідно з роз’ясненням Міністерства соціального забезпечення України від
20.01.1992 № 8 (далі – роз’яснення № 8) працівникам, зайнятим, зокрема, в
металургії, які мають не менше 10 років стажу роботи (на провідних професіях),
що дає право на пенсію незалежно від віку у відповідності зі статтею 14 Закону
України «Про пенсійне забезпечення», але не відпрацювали повного стажу,
передбаченого статтею 14 вказаного Закону, пенсія незалежно від віку може
призначатися при наявності не менше 25 років стажу роботи в металургії із
зарахуванням до нього:

кожного повного року роботи гірничим очисного забою, прохідником,
забійником на відбійних молотках, машиністом гірничих виємочних машин,
сталеваром, горновим, агломератником, вальцювальником гарячого прокату -
за 1 рік 3 місяці; 

кожного повного року роботи, передбаченої у відповідних розділах Списку
№1 виробництв, робіт, професій посад і показників, які дають право на пільгове
пенсійне забезпечення, - за 9 місяців.

Пільгове обчислення стажу роботи на посаді оброблювача поверхневих
дефектів металу (вогневим засобом вручну) на гарячих дільницях
роз’ясненням № 8 не передбачено.
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