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Шановний пане Анастасе !
Розглянувши Ваш інформаційний запит від 10.07.2020 щодо дати, з якої
буде призначено особі, 20.06.1960 року народження, пенсію за віком відповідно
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
(далі – Закон № 1058), якщо 09.07.2020 вона подала заяву про припинення
виплати пенсії за вислугу років, що призначена в 2011 році відповідно до
Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон № 2262), Пенсійний фонд України
повідомляє.
Частиною третьою статті 45 Закону № 1058 передбачено, що переведення
з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі
документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів,
що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній
справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.
Відповідно до пункту 1.8 розділу І Порядку подання та оформлення
документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого
постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2002 № 22-1 (далі –
Порядок № 22-1), особам, які одержують пенсію, призначену органами
Пенсійного фонду за іншими законами, пенсія призначається з дати
виникнення права на неї з урахуванням положень пункту 1.7 розділу І
Порядку № 22-1.
Дата виникнення права на пенсію при переведенні на інший вид пенсії
за іншим законом, з огляду на положення частини третьої статті 45
Закону № 1058, настає з дня подання заяви про переведення з одного виду
пенсії на інший.
Зазначена Вами особа отримувала пенсію за вислугу років відповідно до
Закону № 2262 в органі Пенсійного фонду України, тому враховуючи
положення частини третьої статті 45 Закону № 1058 та пункту 1.8 розділу І
Порядку № 22-1, право на пенсію за віком вона матиме з дати звернення за
переведенням на пенсію за віком відповідно до Закону № 1058.
Днем звернення, зокрема за переведенням з одного виду пенсії на інший,
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вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма
необхідними документами (абзац п’ятий пункту 1.7 розділу І
Порядку № 22-1).
Враховуючи положення пункту 1.8, абзаців третього, четвертого пункту
1.7 розділу І Порядку № 22-1, у разі коли до заяви про переведення на інший
вид пенсії не будуть додані всі необхідні документи, орган, що призначає
пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати
додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис.
Якщо додаткові документи будуть подані не пізніше трьох місяців з
дня повідомлення про необхідність їх подання, то днем звернення за
переведенням на інший вид пенсії буде вважатись день прийняття заяви про
переведення на інший вид пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі
місця відправлення заяви.
Відтак, для переведення зазначеної Вами особи на пенсію за віком
відповідно до Закону № 1058 їй необхідно подати заяву про переведення на
зазначений вид пенсії та додати до заяви всі необхідні документи не пізніше
трьох місяців з дня подання заяви, тоді пенсія за віком буде призначена з дати
подання заяви про переведення на пенсію за віком відповідно до
Закону № 1058.
Виплату пенсії за віком відповідно до Закону № 1058 буде здійснено з
урахуванням виплачених сум пенсії за вислугу років згідно з Законом № 2262.
Принагідно повідомляємо, що право на звернення за переведенням з
пенсії за вислугу років, що призначена відповідно до Закону № 2262, на пенсію
за віком відповідно до Закону № 1058 настає у особи після досягнення нею
пенсійного віку.
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