
 

 

Поетапне підвищення пенсійного віку та страхового 

стажу для працівників шкідливих професій – за 

Списками № 1 та № 2. 

 
2 березня Верховна Рада ухвалила зміни до Держбюджету на 2015 рік. 

Серед них – Закон України “ Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо пенсійного забезпечення” № 213-УІІІ. 
 

 Пільгове пенсійне забезпечення за віком за списком № 1 

 

Поетапно з 01.04.2015 змінюється вік для жінок, які народилися після 

01.04.1970 з 45 років до 50 років, необхідний для призначення пенсій за віком на 

пільгових умовах за списком № 1. 

 Зокрема право на пенсію жінки матимуть:     

вік Дати народження Дати виходу на 

пенсію 
45 років по 31 березня 1970 року включно  

45 років 6 місяців з 1 квітня 1970 року по 30 вересня 1970 з 1 жовтня 2015 

по 31 березня 2016 

46 років з 1 жовтня 1970 по 31 березня 1971 з 1 жовтня 2016 

по 31 березня 2017 

46 років 6 місяців з 1 квітня 1971 року по 30 вересня 1971 З 1 жовтня 2017 

по 31 березня 2018 

47 років з 1 жовтня 1971 по 31 березня 1972 з 1 жовтня 2018 

по 31 березня 2019 

47 років 6 місяців з 1 квітня 1972 року по 30 вересня 1972 З 1 жовтня 2019 

по 31 березня 2020 

48 років з 1 жовтня 1972 по 31 березня 1973 з 1 жовтня 2020 

по 31 березня 2021 

48 років 6 місяців з 1 квітня 1973 року по 30 вересня 1973 З 1 жовтня 2021 

по 31 березня 2022 

49 років з 1 жовтня 1973 по 31 березня 1974 з 1 жовтня 2022 

по 31 березня 2023 

49 років 6 місяців з 1 квітня 1974 року по 30 вересня 1974 З 1 жовтня 2023 

по 31 березня 2024 

50 років з 1 жовтня 1974 року по 31 грудня 1975 з 1 жовтня 2024 

по 31 березня 2025 

 



 

 

та поетапно в період з 01.04.2015 по 31.03.2024 на 6 місяців за рік 

змінюється загальний стаж роботи : 

для чоловіків -  з 20 років до 25 років  

та жінок - з 15 до 20 років: 
 

період не менше у 

чоловіків 

не менше у 

жінок 
До 1 квітня 2015  20 років 15 років 

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року 20 років 6 місяців  15 років 6 місяців  

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року 21 року  16 років  

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року 21 року 6 місяців  16 років 6 місяців  

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року 22 років  17 років  

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року 22 років 6 місяців  17 років 6 місяців  

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року 23 років  18 років  

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року 23 років 6 місяців  18 років 6 місяців  

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року 24 років  19 років 

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року 24 років 6 місяців  19 років 6 місяців  

З 1 квітня 2024 25 років 20 років 
 

 

 

 

НЕОБХІДНА ТРИВАЛІСТЬ ПІЛЬГОВОГО СТАЖУ  НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

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;  
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Пільгове пенсійне забезпечення за віком за списком № 2 

 

Поетапно  з 1 квітня 2015 року змінюється пенсійний вік для жінок, які 

народилися після 01.04.1965 року з 50  до 55 років, необхідний для призначення пенсій 

за віком на пільгових умовах за списком № 2, жінкам - трактористам-машиністами, 

машиністам будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих 

на базі тракторів і екскаваторів, жінкам, які працюють доярками (операторами 

машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших 

підприємствах сільського господарства, жінкам, зайнятим протягом повного сезону на 

вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, робітницям текстильного 

виробництва, зайнятих на верстатах і машинах, жінкам – водіям міського пасажирського 

транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у 

технологічному процесі важких і шкідливих виробництв.  

Зокрема право на пенсію жінки матимуть:      

                                                                              

вік Дати народження Дати виходу на 

пенсію 
50 років По 31 березня 1965 включно  

50 років 6 місяців з 1 квітня 1965 року по 30 вересня 1965  З 1 жовтня 2015 

по 31 березня 2016 

51 рік з 1 жовтня 1965 по 31 березня 1966  З 1 жовтня 2016  

по 31 березня  2017 

51 рік 6 місяців з 1 квітня 1966 року по 30 вересня 1966  З 1 жовтня 2017 

по 31 березня 2018 

52 роки з 1 жовтня 1966 по 31 березня 1967  З 1 жовтня 2018  

по 31 березня  2019 

52 роки 6 місяців з 1 квітня 1967 року по 30 вересня 1967  З 1 жовтня 2019 

по 31 березня 2020 

53 роки з 1 жовтня 1967 по 31 березня 1968  З 1 жовтня 2020  

по 31 березня  2021 

53 роки 6 місяців з 1 квітня 1968 року по 30 вересня 1968  З 1 жовтня 2021 

по 31 березня 2022 

54 роки з 1 жовтня 1968 по 31 березня 1969  З 1 жовтня 2022  

по 31 березня  2023 

54 роки 6 місяців з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969  З 1 жовтня 2023 

по 31 березня 2024 

55 років з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970  З 1 жовтня 2024  

по 31 березня  2025 

 

 



 

та поступово в період з 01.04.2015 по 31.03.2024 на 6 місяців за рік 

змінюється загальний стаж роботи: 

 для чоловіків з 25 на 30 років  

та жінок з 20 на 25 років  

 

Період Не менше у 

чоловіків 

Не менше у жінок 

До 1 квітня 2015 25 років 20 років 

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року 25 років 6 місяців 20 років 6 місяців 

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року 26 років 21 року 

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року 26 років 6 місяців 21 року 6 місяців 

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року 27 років 22 років  

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року 27 років 6 місяців 22 років 6 місяців 

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року 28 років у 23 років  

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року 28 років 6 місяців 23 років 6 місяців 

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року 29 років 24 років  

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року 29 років 6 місяців 24 років 6 місяців 

з 1 квітня 2024 року  30 років 25 років 
 

 

 

         НЕОБХІДНА ТРИВАЛІСТЬ ПІЛЬГОВОГО СТАЖУ  НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

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;  

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; 
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