
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ

вул. Бастіонна, 9, м. Київ-14, 01601 тел. 284-89-33,

E-mail: info@pfu.gov.ua, сайт www.pfu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00035323

_______________________________________________________________________________

від _____________ 20__ р. № _______ На № __________ від ___________ 20__ р.

Едуарду ТРОШКІНУ
foi+request-83589-
9bd53d3d@dostup.pravda.com.ua

Шановний Едуарде Олексійовичу!

Розглянувши Ваше звернення від 14.03.2021, надіслане Секретаріатом Кабінету Міністрів
України (лист від 19.03.2021 № 8946/0/2-21 зареєстровано в Пенсійному фонді України
19.03.2021 за № 388/11) повідомляємо.

Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280, одними з основних завдань Пенсійного фонду
України є реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку
осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Пенсійний фонд України не володіє інформацією щодо місцезнаходження архівних
документів страхувальників (юридичних та фізичних осіб) або архівної установи, до якої могли
бути передані первинні документи страхувальника.

Разом з тим, повідомляємо, що статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058) визначено, що страховий стаж – це
період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному
страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій ніж мінімальний
страховий внесок.

Страховий стаж з 01.01.2004 обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду
відповідно до вимог Закону № 1058 за даними, що містяться в системі персоніфікованого
обліку.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.1998 № 794, впровадження
персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування відбулося з 1 жовтня 1998 року.

Інформація про застрахованих осіб в системі персоніфікованого обліку (з 2011 року -
реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування) формується, зокрема, на підставі даних, поданих страхувальником у складі звітних
відомостей та інформації про сплату внесків.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для
призначення пенсії до 01.01.2004, зараховуються до страхового стажу з урахуванням положень
статті 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення», тобто на підставі документів,
передбачених Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за
відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 12.08.1993 № 637 (далі – Порядок № 637).
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Порядком № 637 передбачено, що основним документом, який підтверджує стаж роботи, є
трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж
встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а
також архівними установами. Для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в
реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної
плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх
виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Водночас, беручи до уваги положення частин другої та третьої статті 9 Закону України
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України» (далі – Закон № 1207) будь-які органи, їх посадові та службові особи на
тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або
особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт
(рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою статті
9 Закону № 1207, є недійсним і не створює правових наслідків. Відтак, будь-які запити,
звернення, довідки чи інші документи, виготовлені або видані на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях не підлягають виконанню.

Окрім цього, постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 № 18-1
затверджено Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу для
призначення пенсії, який визначає процедуру підтвердження періодів роботи, що зараховуються
до стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлену
для окремої категорії працівників, у разі ліквідації підприємства, установи, організації без
визначення правонаступника та періодів роботи до 01.01.2004, якщо в трудовій книжці є записи
з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в
установах, організаціях (їх правонаступниках), розташованих на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті
Севастополі.

Станом на 25.03.2021 в реєстр застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування наявна інформація про періоди
перебування Вас у трудових відносинах зі страхувальником ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКЕ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (код ЄДРПОУ 38629886) з квітня 2013
року по червень 2014 року та з червня 2016 року по лютий 2017 року. До страхового стажу Вам
не зараховано період з грудня 20016 року по лютий 2017 року, оскільки у страхувальника
обліковується заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску.

Відомості по спеціальному стажу, набутому Вами на підприємстві ВІДОКРЕМЛЕНИЙ
ПІДРОЗДІЛ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКЕ» ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» наявні за період з
квітня 2013 року по червень 2014 року та з грудня 2016 року по лютий 2017 року.

В реєстрі застрахованих осіб відсутня інформація за період з липня 2014 року по травень
2016 року та з березня 2017 року по теперішній час.

Додатково інформуємо, що відповідно до Положення про реєстр застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, яке
затверджене постановою правління Пенсійного фонду України 18.06.2014 № 10-1 (у редакції
постанови правління Пенсійного фонду України від 27.03.2018 № 8-1), та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 08.07.2014 за № 785/25562 (далі – Положення), інформація з
реєстру застрахованих осіб формується та надається за такими формами:

- індивідуальні відомості про застраховану особу - згідно з додатками 3 - 5 до Положення;
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- дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) - згідно з додатком 6
до Положення;

- дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) в межах
максимальної величини, яка враховується для розрахунку всіх соціальних виплат, - згідно з
додатком 7 до Положення;

- витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8 до Положення;
- дані про трудовий та страховий стаж - згідно з додатком 9 до Положення;
- дані про особливі умови праці - згідно з додатком 10 до Положення;
- довідка про розмір пенсії пенсіонера - згідно з додатками 11 (для паперової форми), 12

(для електронної форми) до Положення;
- довідка для призначення субсидій - згідно з додатками 13 (для паперової форми), 14 (для

електронної форми) до Положення.
У разі відсутності в Реєстрі застрахованих осіб інформації про застраховану особу за

визначеними параметрами формується та надається довідка про відсутність індивідуальних
відомостей про особу за формою згідно з додатком 15 до Положення.

Застраховані особи мають можливість отримати інформацію з реєстру застрахованих осіб,
яка формується та надається в паперовій формі територіальними органами Пенсійного фонду
України застрахованій особі особисто при пред’явленні паспорта (іншого документа, що
посвідчує особу), документа, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника
податків або право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, або
свідоцтва про загальнообов’язкове соціальне страхування чи пенсійного посвідчення.

Отримати інформацію можливо у будь-якому територіальному органі Пенсійного фонду
України. Крім того, на сьогодні, інформація в електронній формі надається після ідентифікації
особи у базі даних вебпорталу Пенсійного фонду України.

Відповідно до статті 23 Закон України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії
чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника,
вищого органу або суду.

З повагою

Заступник директора Департаменту Валентина БОРШОВСЬКА

Наталія Ткаченко 286-60-96
Гончарик Світлана 284-86-57


