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 Шановний Ігоре Валентиновичу! 

 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» розглянуло Ваше звернення від 22.07.2022р. щодо 

підтвердження стажу для призначення пенсій на пільгових умовах та повідомляє. 

Відповідно до статті 114 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування” особам, які протягом повного робочого дня були зайняті на роботах з особливо 

шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 або 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, пенсія за віком на пільгових умовах призначається після досягнення ними 

відповідного віку за наявності необхідного страхового стажу та стажу на зазначених роботах.  

Тобто для зарахування періоду роботи особи до стажу, що дає право на призначення 

пенсії за віком на пільгових умовах за списками № 1, № 2, необхідно підтвердити не лише 

період, а також назву професії або посади особи, характер виконуваної роботи, зайнятість у 

шкідливих умовах протягом повного робочого дня, результати атестації робочих місць за 

умовами праці, проведеної на підприємстві після 21 серпня 1992 року.  

Такі факти можуть бути підтверджені лише первинними документами підприємства, 

установи, організації (далі – підприємство), де працювала особа. 
 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 серпня 1993 року № 637 (далі – Порядок № 

637), для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах за списками № 1, № 2 

підприємство видає на підставі первинних документів уточнюючу довідку, за встановленою 

Порядком № 637 формою. 
  

Внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та веденням бойових 

дій на території міста Маріуполь, підприємством та його посадовими особами буда втрачена 

можливість здійснювати господарську діяльність в м.Маріуполь, в тому числі втрачено 

контроль над приміщеннями дирекції з персоналу та адміністрації  ПРАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» за адресою вул.Граверна, 1 м.Маріуполь, архіва  УСА (управління справами 

адміністрації) ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» за адресою вул.Лепорського, 1, м.Маріуполь.   

Через зазначене у ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з 26 лютого 2022 року відсутній доступ 

до трудових книжок працівників підприємства, про що складений відповідний акт (копія 

надається), а також відсутній доступ до наказів про затвердження результатів атестації 

робочих місць працівників ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»  та архіву документів з кадрових 

питань, про що складений відповідний акт (копія надається). 

Додатково повідомляємо, що підприємством було збережено електронний архів 

документів (накази про затвердження результатів атестації робочих місць працівників, табелі 

робочого часу та ін.). Проте відповідно до отриманої від Мінсоцполітики України відповіді 
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факти для зарахування періоду роботи до стажу, який дає право на призначення пенсії за 

віком на пільгових умовах, можуть бути підтверджені лише первинними документами 

підприємства. 

Тому, за відсутності доступу до трудових книжок, результатів атестації та архіву 

документів з кадрових питань,  для підприємства виключається можливість надавати 

працівникам довідки відповідно до пункту 20 Порядку № 637. 

 

При цьому зазначаємо, що до облікових карток реєстру застрахованих осіб Державного 

реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр 

застрахованих осіб) вносяться, зокрема, персоніфіковані відомості про застрахованих осіб та 

інформація про нарахування страхових внесків, про трудовий та страховий стаж, особливі 

умови праці, які дають право на пільги в пенсійному забезпеченні.  

Згідно із Порядком № 637 у разі, коли підприємства (їх правонаступники) 

розміщуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, 

Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, пільговий стаж може підтверджуватися за 

даними, наявними в Реєстрі застрахованих осіб. 

 

Також, як було повідомлено підприємству з боку Мінсоцолітики та ПФУ, наразі 

опрацьовується проект постанови Кабінету Міністрів України з метою врегулювання 

порядку підтвердження стажу роботи, який дає право на призначення пенсії за віком на 

пільгових умовах осіб, які працювали на території України, де ведуться (велися) бойові дії. В 

разі змін законодавства щодо порядку формування уточнюючих довідок, підприємством 

буде надано всі наявні у нього відомості. 
 
 

Додатки: 

- копія акту №1 від 28.02.22 про втрату доступу до приміщень підприємства та 

трудових книжок працівників; 

- копія акту №2 від 28.02.22 про втрату доступу до приміщень підприємства та 

документів з атестації робочих місць. 

 
 
 

 
 

  

Директор з персоналу та адміністрації                                                             І. В. Голтвенко   
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