ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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.

foi+request-84571e48ba31f@dostup.pravda.com.ua
Розглянувши Ваш інформаційний запит (вх. № 496/11 від 08.04.2021),
Пенсійний фонд України повідомляє.
При визначенні права на зарахування до стажу роботи, що дає право на
призначення пенсії за віком на пільгових умовах, за вислугу років враховується,
зокрема, назва посади, за якою працювала особа, зазначена в трудовій книжці.
При цьому, умови, норми та порядок пенсійного забезпечення при
призначені пенсій за віком визначаються, зокрема, Законом України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058).
Для призначення пенсії за віком необхідний страховий стаж, порядок
обчислення якого визначено статтею 24 Закону № 1058.
Страховий стаж - 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.
Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу
роботи для призначення пенсії до 01.01.2004 року, зараховуються до страхового
стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, на
підставі документів, визначених 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).
Порядком № 637 визначено, що основним документом, що підтверджує
стаж роботи, є трудова книжка.
За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій
книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи
про періоди роботи, 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,
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письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші
документи, які містять відомості про періоди роботи. Зокрема, час навчання у
вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах підтверджується
дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками
та
іншими
документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про
періоди навчання.
З 01.01.2004 страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в
системі персоніфікованого обліку.
При призначені пенсій за віком згідно Закону № 1058, назви посад,
зазначені в трудовій книжці особи, не впливають на обчислення страхового
стажу, необхідного для її призначення.
Заступник директора Департаменту начальник управління
методологічного забезпечення
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