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Деякі категорії громадян за певних умов мають право на пільгове пенсійне
забезпечення, тобто можуть призначити пенсію раніше встановленого пенсійного віку (60
років).

Йдеться, насамперед, про:

- громадян, які працювали або працюють повний робочий день на підземних роботах, 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 посадах, що дають право на призначення пенсії
за віком на пільгових умовах або за вислугу років;

- водіїв міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і
великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих
виробництв;

- трактористів-машиністів, безпосередньо зайнятих у виробництві сільськогосподарської
продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;

- жінок, які працюють доярками (операторами машинного доїння),
свинарками-операторами;
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- робітниць текстильного виробництва, зайнятих на верстатах і машинах.

Зазвичай, в трудових книжках відсутні відомості, що визначають право на пільгове
пенсійне забезпечення (зайнятість протягом повного робочого дня, характер
виконуваних робіт та інше). Тому особа, яка претендує на пільгову пенсію за віком, має
надати уточнюючу довідку. Такі довідки видаються підприємствами, установами,
організаціями, в яких працювали зазначені особи, чи їх правонаступниками.

Однак, досить часто виникають ситуації, що підприємство, де працювала особа, ліквідов
ане без визначення правонаступника
. Отже, вона не зможе підтвердити право на пільгове пенсійне забезпечення
уточнюючою довідкою.

Тому, з метою соціального захисту застрахованих осіб, у трудовій книжці котрих відсутні
записи, що визначають право на пільгову пенсію, при головному управлінні Пенсійного
фонду України в Одеській області діє Комісія з питань підтвердження стажу роботи на
посадах, що дають право на призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років
(далі – Комісія). Комісія приймає рішення щодо підтвердження стажу роботи або про
відмову в його підтвердженні. Звертаємо увагу, у всіх випадках ці рішення приймаються
на підставі первинних документів, що зберігаються в архівах.
Для підтвердження стажу роботи на Комісії заявник повинен надати такі документи:

- заяву про підтвердження стажу роботи;

- довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців пр
о ліквідацію підприємства, установи, організації без визначення правонаступника
;

- трудову книжку;

- інші документи, які підтверджують виконання умов, що дають право на пільгове
пенсійне забезпечення, зокрема: копії первинних документів (наказів на прийняття,
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звільнення з роботи, особової картки форми Т-2, особового рахунку), довідку про
заробітну плату за весь період роботи із зазначенням посади, будь-які документи про
результати проведеної атестації робочих місць; про наявність (відсутність) даних про
переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без
збереження заробітної плати.

Для подання заяви та документів про пільгову роботу особі необхідно звернутись до
управління Пенсійного фонду України за місцем проживання. У разі необхідності,
управління Пенсійного фонду України в м. Ізмаїлі та Ізмаїльському районі надає
заявникам допомогу у витребуванні документів для підтвердження стажу роботи.

Заступник начальника відділу з призначення пенсій управління Пенсійного фонду в м.
Ізмаїлі та Ізмаїльському районі Гудима Т.В.
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