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Шановний пане Андрію!

Розглянувши Ваш запит на отримання публічної інформації
(вх. № 849/11 від 14.07.2021), Пенсійний фонд України повідомляє.

Відповідно до абзацу першого пункту першого частини другої статті 114
Закону України від 09.07.2003 № 1058 - IV “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058) пенсія за віком на пільгових умовах
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 частини
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:

чоловікам - на 1 рік за кожний повний рік такої роботи.
Відповідно до статті 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.

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

Звіти про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування подаються страхувальником протягом 40 календарних днів, що
наступають за останнім календарним днем звітного кварталу.
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Враховуючи вищезазначене та за наведених у запиті обставин право на
зменшення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058, органами
Пенсійного фонду України буде визначатися після надходження даних про сплату
страхових внесків до Пенсійного фонду України за ІІ квартал 2021 року за Вашим
повторним зверненням.
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