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На Ваш запит на публічну інформацію щодо пенсійного забезпечення, повідомляємо

наступне.

З 24.07.2013 Вам призначено пенсію за віком у віці 56 років відповідно до статті 26
Закону України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування” (далі - Закон
№1058).

Згідно зі статтею 26 цього Закону право на пенсію за віком мають жінки, які народилися
з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року, після досягнення віку 56 років.

Відповідно до частини першої 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.

Відповідно до частини другої цієї статті страховий стаж обчислюється
територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними,
що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи
персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному
законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Будь-яка інша робота у період до 01.01.2004, згідно з цією статтею, зараховується до
стажу за умови, що працівник підлягав державному соціальному страхуванню або за умови
сплати страхових внесків, робота за угодами цивільно-правового характеру - за умови сплати
страхових внесків.

Відповідно до пункту 1 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 №637) (далі — Порядок
№637), основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

Згідно з пунктом 1 Порядку №637 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. Пунктом 3 Порядку №637
визначено, що 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 довідки, виписки з наказів, особові рахунки
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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. Відповідно до пункту 24 Порядку №637 для підтвердження трудового стажу
приймаються лише ті відомості, які внесені в довідки на підставі документів.

Відповідно до записів трудової книжки, виданої 19.07.1974, Ви працювали, зокрема:
- з 01.09.1972 — по 25.07.1974 — навчання в ПТУ №5 м. Рівне;
- з 26.07.1974 — на посаді прядильниці по 5 важкому розряду в прядильному цеху мокрого
прядіння Рівненського льонокомбінату;
- з 01.07.1976 — переведена на посаду по 2 важкому розряду в прядильному цеху мокрого
прядіння Рівненського льонокомбінату;
- з 16.08.1978 по 22.09.1980 - на посаді прядильниці по 5 важкому розряду в прядильному
цеху мокрого прядіння Рівненського льонокомбінату ;
- з 21.10.1980 — на посаді учениці мотальниці в тростильно — кружильного цеху
Криворізької шерстипрядильної фабрики;
- з 09.01.1981 — переведена на посаду лаборанта виробничої лабораторії 2 розряду
Криворізької шерстипрядильної фабрики;
- з 15.08.1983 по 05.09.1994 — на посаді лаборанта 3 розряду Криворізької шерстипрядильної
фабрики.

Вищезазначені періоди роботи зараховані до Вашого страхового стажу (зокрема, з
01.09.1972 по 25.07.1974, з 26.07.1974 по 22.09.1970 та з 21.10.1980 по 05.09.1994).

Водночас, під час розгляду звернення проведено перерахунок пенсії за віком з
урахуванням періодів роботи з 01.01.1999 по 31.07.2000 в приватного підприємця Марінчук.

Таким чином, Ваш страховий стаж для обчислення пенсії складає 27 років 7 місяців 13
днів (розрахунок страхового стажу додається).

З метою збільшення розміру Вашої пенсійної виплати, повідомляємо наступне.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 543 «Про

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» особи, які отримують пенсію,
призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» (далі – Закон № 1058) мають страховий стаж, для жінок - 30 років, розмір якої
станом на 1 липня 2019 року з урахуванням передбачених законодавством надбавок,
підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до
пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає 2000 грн., а з 01.05.2020 (
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 251 ) — 2100 грн. та з 01.03.2021
(Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2021 №127)— 2200,00 грн., встановлюється
доплата у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року №1058-IV (далі – Закон №1058-IV), який
передбачає перехід від системи пенсійного забезпечення до страхової пенсійної системи і
встановлення прямої залежності розмірів пенсій від страхового стажу й заробітку, з якого
були фактично обчислені та сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України.

Починаючи з 2004 року, відповідно до статті 24 Закону № 1058-IV 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 обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, зараховується до
страхового стажу, як повний місяць за умови, що сума сплачених внесків є не менша ніж
мінімальний страховий внесок.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 1 Закону України “Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 8 липня 2010 року №



2464-VI, який набрав чинності з 1 січня 2011 року, мінімальний страховий внесок – сума
єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної
плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна
плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Згідно із даними Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального
страхування по Вашій обліковій картці (РНОКПП 2102302547) виявлено, що у період з
01.01.2004 року по 30.06.2010 року за окремі календарні місяці сплачено страхових внесків в
сумі меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Для зарахування вищевказаних місяців до страхового стажу як повних, необхідно
провести доплату до мінімального розміру страхового внеску відповідно до частини 3 статті
24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, подавши в
найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України заяву згідно з Додатком 28 (до
пункту 15.1 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими
особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду
України) та форму ОК-5 особисто.

Ваш найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України знаходить за адресою:
вул. Миру, 8, м.Дубровиця з режимом роботи понеділок — п”ятниця з 8.00 до 17.00 години.

До відома: Робота на посаді прядильниці мокрого прядіння дає право виходу на пенсію
жінкам за умови досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10
років на зазначених роботах.

Оскільки, по досягненню віку Ви не реалізували своє право на пенсію за віком за
Списком №2, то Вам призначена пенсія за віком по досягненню загальновстановленого
пенсійного віку 56 років.

Умови призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списком №2 і за віком на
загальних умовах однакові, лише наявність стажу роботи у шкідливих умовах праці дає право
для виходу на пенсію за віком за Списком №2 у більш ранньому віці.

Відповідно до статті 23 Закону України “Про доступ до публічної інформації”
рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути Вами оскаржені до
керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Начальник
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