Призначення пенсії та отримання пенсійного посвідчення
Документи, необхідні для призначення пенсії за віком
1. Заява про призначення пенсії за віком.
2. Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику
або документ про його відсутність.
3. Документи про стаж – трудова книжка, а за період роботи, починаючи з 01.01.2004 –
довідка із бази даних систем персоніфікованого обліку.
4. Довідка про заробітну плату: за будь-яких 60 календарних місяців страхового стажу
підряд до 1 липня 200 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу
починаючи з 01.07.2000 за даними персоніфікованого обліку відомостей про застраховану
особу.
5. Документи про місце проживання (реєстрації) особи.
6. Свідоцтво про народження дітей.
7. Документи, які засвідчують особливий статус особи:
- посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період участі у
бойових діях;
- посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- документи про визнання годувальника або утриманця ветераном війни, особою, на яку
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
або особою, яка має особливі заслуги перед Україною;
- документи про визнання годувальника або утриманця реабілітованим або членом сім’ї
реабілітованого;
- документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території
населеного пункту, якому надано статус гірського;
- документи про нагородження знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР».
8. Для призначення до пенсії надбавки на утриманця додаються документи про
перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї.
Крім оригіналів документів, необхідно також надати їхні копії.

Документи, необхідні для призначення пенсії по інвалідності
1. Заява про призначення пенсії по інвалідності.
2. Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику
або документ про його відсутність.
3. Документи про стаж – трудова книжка, а за період роботи, починаючи з 01.01.2004 –
довідка із бази даних систем персоніфікованого обліку.
4. Довідка про заробітну плату: за будь-яких 60 календарних місяців страхового стажу
підряд до 1 липня 200 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу
починаючи з 01.07.2000 за даними персоніфікованого обліку відомостей про застраховану
особу.
5. Документи про місце проживання (реєстрації) особи.
6. Виписка із акта огляду МСЕК.
7. Свідоцтво про народження дітей.
8. Документи, які засвідчують особливий статус особи:
- посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період участі у
бойових діях;
- посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- документи про визнання годувальника або утриманця ветераном війни, особою, на яку
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
або особою, яка має особливі заслуги перед Україною;
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- документи про визнання годувальника або утриманця реабілітованим або членом сім’ї
реабілітованого;
- документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території
населеного пункту, якому надано статус гірського;
- документи про нагородження знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР».
8. Для призначення до пенсії надбавки на утриманця додаються документи про перебування
на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї.
Крім оригіналів документів, необхідно також надати їхні копії.

Документи, необхідні для призначення пенсії по втраті годувальника
1. Заява про призначення пенсії по втраті годувальника.
2. Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику
або документ про його відсутність.
3. Документи про стаж померлого годувальника – трудова книжка, а за період роботи,
починаючи з 01.01.2004 – довідка із бази даних систем персоніфікованого обліку.
4. Довідка про заробітну плату померлого годувальника: за будь-яких 60 календарних
місяців страхового стажу підряд до 1 липня 200 року, незалежно від перерв, та за весь період
страхового стажу починаючи з 01.07.2000 за даними персоніфікованого обліку відомостей про
застраховану особу.
5. Документи про місце проживання (реєстрації) особи.
6. Свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія.
7. Довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують
родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником.
8. Свідоцтво органу реєстрації актів громадського стану (РАГС) про смерть годувальника
або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім.
9. Довідки з місця навчання утриманців.
10. Документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному утриманні померлого
годувальника.
11. Експертний висновок щодо причинного зв’язку смерті годувальника з роботами по
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
12. Документи, які засвідчують особливий статус годувальника або утриманця:
- посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період участі у
бойових діях;
- посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- документи про визнання годувальника або утриманця ветераном війни, особою, на яку
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
або особою, яка має особливі заслуги перед Україною;
- документи про визнання годувальника або утриманця реабілітованим або членом сім’ї
реабілітованого;
- документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території
населеного пункту, якому надано статус гірського;
- документи про нагородження знаком «Почесний донор України», «Почесний донор
СРСР».
Крім оригіналів документів, необхідно також надати їхні копії.

Документи, необхідні для призначення пенсії за вислугу років
1. Заява про призначення пенсії за вислугу років.
2. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання та вік.
3. Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику
або документ про його відсутність.
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4. Документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу
для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.
5. Довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу.
6. Документи про місце проживання (реєстрації) особи.
7. Клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію.
8. Документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого
виду пенсії.
Крім оригіналів документів, необхідно також надати їхні копії.

Документи, необхідні для оформлення пенсійного посвідчення
1. Документи, необхідні для призначення пенсії.
2. Заповнити анкету.
3. Паспорт.
4. Ідентифікаційний номер.
5. Фотографія 4х6 см.
6.
Пенсійне посвідчення за вислугу років отримують в Управлінні пенсійного фонду в м. Ірпінь.

Документи, необхідні для отримання нового пенсійного посвідчення
1.
2.
3.
4.

Заповнити анкету.
Паспорт.
Ідентифікаційний номер.
Фотографія 4х6 см.

Управління пенсійного фонду України в м. Буча, вул. Енергетиків, 1-А
(відділ звернення громадян), а також за тел.: 40-349, 40-356.

Деякі посилання
Оформлення пенсії:
Які документи потрібні для оформлення пенсії? Як оформити пенсію і які права
пенсіонерів при її оформлені?
http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/pensiya/putevoditeli/oformlyaem_pensiyu
Види пенсій та деякі консультації по її нарахуванню:
http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/pensiya/putevoditeli/vidy_pensiy_i_nekotorye_tonkos
ti_ih_nachisleniya
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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