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Шановний пане Андрію!

Розглянувши ваш запит на отримання публічної інформації
(вх. № 834/11 від 09.07.2021), Пенсійний фонд України повідомляє.

Умови призначення пенсії за віком визначено Законом України
від 09.07.2003 № 1058 - IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” (далі – Закон № 1058).

Враховуючи норми статті 26 Закону № 1058 право на призначення пенсії за
віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу:

з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – не менше 28 років;
з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – не менше 29 років.
Відповідно до статті 114 Закону № 1058  право на пенсію за віком на

пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які
працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці
за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці
за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених
Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на
роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах,
зазначених у частинах другій і третій цієї статті.

Відповідно до абзацу першого пункту першого частини другої статті 114
Закону № 1058 на пільгових умовах пенсія за віком призначається працівникам,
зайнятим повний робочий день 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,
та за результатами атестації робочих місць, - після досягнення 50 років і за
наявності страхового стажу у чоловіків не менше 25 років, з них не менше 10
років на зазначених роботах.

Працівникам, які не мають стажу роботи з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим пункту першого частин
другої статті 114 Закону № 1058, але мають не менше половини стажу (5 років) на
зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим і п’ятнадцятим
- двадцять третім пункту першого частини другої статті 114 Закону № 1058
відповідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із
зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої
статті 26 Закону № 1058, зокрема:
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чоловікам - на 1 рік за кожний повний рік такої роботи.
Відповідно до абзацу першого пункту другого частини другої статті 114

Закону № 1058  працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із
шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за
результатами атестації робочих місць, - після досягнення 55 років і за наявності
страхового стажу не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців
на зазначених роботах.

Працівникам, які не мають стажу роботи з шкідливими і важкими умовами
праці, передбаченого абзацом першим пункту другого частини другої статті 114
Закону № 1058 , але мають не менше половини стажу (6 років 3 місяці) на
зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим і п’ятнадцятим
- двадцять третім пункту другого частини другої статті 114 Закону № 1058  
відповідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із
зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої
статті 26 Закону № 1058, зокрема:

чоловікам - на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи.
 Частиною п’ятою статті 114 Закону № 1058 передбачено, що у разі

призначення пенсій на пільгових умовах відповідно до частин другої і третьої цієї
статті проводиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених цією
статтею, за умови що роботи, які зараховуються, дають право на пенсію на
аналогічних або більш пільгових умовах.

За наведених у запиті обставин Ваш стаж роботи в особливо шкідливих і
особливо важких умовах праці за списком № 1 становить 4 роки 8 місяців.
Враховуючи положення частини п’ятої статті 114 Закону № 1058, стаж роботи в
шкідливих і важких умовах праці за списком № 2 становить 6 років 1 місяць, що
не дає права на зменшення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону
№ 1058.

Для підтвердження стажу роботи за відповідними професіями (посадами) в
особливо шкідливих (шкідливих) і особливо важких (важких) умовах праці
протягом повного робочого дня надаються трудова книжка, уточнюючі довідки,
видані підприємствами, установами, організаціями або їх правонаступниками
відповідно до 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, 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.

З повагою
Заступник директора Департаменту –
начальник управління
методологічного забезпечення Світлана ШУТА

Наталія Муріна 284-86-57


