
Згідно з пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України “Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсії за віком на 

пільгових умовах або за вислугою років призначаються за нормами цього 

Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, 

передбаченого Законом України “Про пенсійне забезпечення”. 

Пунктом “е” статті 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення” 

передбачено, що право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, 

охорони здоров’я та соціального забезпечення після досягнення 55 років і за 

наявності спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується у 

порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, станом на 1 квітня 

2015 - не менше 25 років. 

На 5 років поетапно протягом 10 років на 6 місяців за рік змінюється 

тривалість загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за 

вислугу років, а для окремих категорій працівників – необхідної вислуги 

років. Це стосується, зокрема, робітників локомотивних бригад, працівників 

на польових геологорозвідувальних роботах, робітників на лісозаготівлях і 

лісосплаві, плавскладу флоту, працівників освіти та охорони здоров’я, 

артистів та ін. 

Збережене право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку 

особам, які в період до 1 січня 2016 року вже мали вислугу років на 

відповідних посадах на 1 квітня 2015 року – 25 років та на 31 грудня 2015 

року – 25 років 6 місяців 

Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і 

посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.1993 №909. 

Пунктом 2 “Охорона здоров'я” зазначеного Переліку передбачені лікарі та 

середній медичний персонал (незалежно від найменування посад). 

Відповідно до статті 60 Закону України “Про пенсійне забезпечення” робота 

в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров'я, у закладах 

(відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або 

хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони 

здоров'я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів 

охорони здоров'я, а також у психіатричних закладах охорони здоров'я 

зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. 



На працівників інфекційних закладів (відділень) охорони здоров’я 

встановлену цією статтею пільгу поширену Законом України від 10.07.2003р. 

“Про внесення змін до ст. 60 Закону України “Про пенсійне забезпечення”. 

Стаття 60 Закону України “Про пенсійне забезпечення” в новій редакції 

набрала чинності з дня опублікування (15.08.2003р.). Тобто робота в закладах 

визначених ст. 60 Закону України “Про пенсійне забезпечення” в подвійному 

розмірі зараховується до 1 січня 2004 р. Цим Законом не передбачено 

поширення його норм на тих осіб, яким пенсію було призначено до його 

ухвалення.  

Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи як 

до 01.01.2004, так і після цієї дати зараховується за даними трудової книжки. 

Період перебування в частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною 

до досягнення нею 3-річного віку, в додатковій відпустці без збереження 

заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею віку 6 років, у 

відпустці без збереження заробітної плати та період перебування на курсах 

підвищення кваліфікації зараховується до стажу роботи за вислугу років в 

одинарному розмірі. 

Відповідно до пункту “а” статті 13 Закону України “Про пенсійне 

забезпечення” право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від 

місця останньої роботи мають працівники, зайняті повний робочий день на 

інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком №1 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом 

Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць: 

- чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з 

них не менше 10 років на зазначених роботах; 

- жінки - після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з 

них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах. 

З 01.04.2015 року поетапно на 6 місяців за рік змінюється загальний стаж 

роботи для призначення пенсій на пільгових умовах. При цьому необхідна 

тривалість пільгового стажу залишається без змін. 

Працівникам, які не мають стажу роботи з особливо шкідливими і особливо 

важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але 

мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності 

передбаченого загального стажу роботи пенсії за віком на пільгових умовах 

призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом 



першим частини першої статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування": 

- чоловікам - на 1 рік за кожний повний рік такої роботи; 

- жінкам - на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи. 

Зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період 

збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року. 

Наприклад: жінка, 19.05.1964 р.н., має загальний стаж роботи 30 років, із них 

3 роки 9 місяців роботи по списку № 1. При стажі роботи за списком № 1 3 

роки  9 місяців жінка має право на зниження пенсійного віку на 4 роки. 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» пенсійний вік жінки, 1964 р.н., - 60 років. Тому, за 

викладених умов з 01.04.2015 року вік виходу на пенсію становить 56 років. 

Відповідно до пункту “б” статті 13 Закону України “Про пенсійне 

забезпечення” право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від 

місця останньої роботи мають працівники, зайняті повний робочий день на 

інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком №2 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом 

Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць: 

- чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з 

них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах; 

- жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з 

них не менше 10 років на зазначених роботах. 

З 01.04.2015 року поетапно на 6 місяців за рік змінюється загальний стаж 

роботи для призначення пенсій на пільгових умовах. При цьому необхідна 

тривалість пільгового стажу залишається без змін. 

Працівникам, які не мають стажу роботи із шкідливими і важкими умовами 

праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менше 

половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого 

загального стажу роботи пенсії за віком на пільгових умовах призначаються 

із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини 

першої статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування": 

- чоловікам - на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи; 
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- жінкам - на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи. 

Зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період 

збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року. 

Порядок застосування списків № 1 та № 2 виробництв, робіт, професій, посад 

і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком 

на пільгових умовах, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України від 18.11.2005 №383. 

Відповідно до пункту 3 цього Порядку при визначенні права на пенсію за 

віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що чинні на період 

роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на 

відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до 

Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час 

виконання роботи до 21.08.1992 та за результатами проведення атестації 

робочих місць за умовами праці після 21.08.1992. 

Для визначення права на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за 

Списком №1 чи №2 повинні виконуватися такі основні умови: 

- наявність пільгової професії у Списку, що діяв на період роботи особи; 

- наявність необхідного загального та пільгового стажу роботи; 

- зайнятість повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими 

умовами праці (не менш 80% робочого часу); 

- проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.1992. 

Розділом XXIV “Охорона здоров'я та соціальна допомога” Списку №2 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право 

на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.01.2003 №36, передбачені молодші медичні сестри, 

молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, молодші 

спеціалісти з медичною освітою, які безпосередньо обслуговують хворих у 

туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах. 

Мінпраці разом з МОЗ розглядали питання, пов'язані з встановленням права 

на пенсії за віком на пільгових умовах за зазначеним вище розділом Списку 

№2 і визначили, що “безпосереднє обслуговування хворих” — це робота, 

виконання якої здійснюється в умовах контакту медичного працівника і 

пацієнта: виконання діагностичних і лікувальних процедур, заходів по 



догляду за хворими, створювання відповідного лікувально-оздоровчого 

режиму. 

Тобто, право на пенсію за віком на пільгових умовах можуть мати тільки ті 

зазначені у Списку працівники, які протягом повного робочого дня (80%) 

зайняті безпосереднім обслуговуванням хворих, що має бути підтверджене 

атестацією робочих місць за умовами праці. 

Документи необхідні для оформлення пільгової пенсії для працівників 

інфекційного відділення. 

До заяви про призначення пенсії за вислугу років та пенсії за віком на 

пільгових умовах за Списком №2 додаються такі документи: 

- документи, які підтверджують страховий стаж особи (трудова книжка, 

довідки про трудовий стаж), документи про навчання (диплом, атестат тощо), 

свідоцтво про народження дітей, військовий квиток або довідка з 

військкомату про період служби в армії, інші; 

- довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до 01.07.2000 (помісячно), 

яка враховується після 01.01.2016 року - лише якщо страховий стаж з 

01.07.2000 року становить менш як 60 місяців та за умови підтвердження 

первинними документами; 

- паспорт або інший документ, що засвідчує особу, її місце проживання 

(реєстрації) та вік; 

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику; 

- свідоцтво про шлюб (розлучення); 

- кольорове фото 6х4 для виготовлення пластикового посвідчення; 

- документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на 

призначення пенсії за вислугу років. 

Для призначення пенсії на пільгових умовах за Списком №2 відповідно до 

пункту “б” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” необхідно 

подати трудову книжку із оформленими належним чином записами про 

займану посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по 

підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та, у 

разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на 

пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку, передбачену пунктом 20 

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. 

Для обчислення спеціального стажу роботи основним документом є трудова 

книжка працівника, що підтверджує стаж роботи. За відсутності трудової 

книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюють на підставі 

інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також 

архівними установами 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. 

Згідно з пунктом 20 порядку № 637 у тих випадках, коли в трудовій книжці 

відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за 

вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для 

підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі 

довідки установ. організацій або їх правонаступників ( додаток №5 до 

Порядку № 637). 

Документи для призначення пенсії надаються в оригіналах та копіях. 

 


