
Зміна умов  призначення пенсій за вислугу років 

 

Поетапно  з 1 квітня 2015 року змінюється пенсійний вік з 50  до 55 років 

для жінок, які народилися: 

 

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 



при призначенні пенсій за вислугу років робітникам локомотивних бригад і окремим 

категоріям працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і 

забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах, працівникам 

експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових 

геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, 

гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах, робітникам, 

майстрам (у тому числі старшим майстрам), безпосередньо зайнятим на лісозаготівлях і 

лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, 

механізаторам (докерам-механізаторам) комплексних бригад на вантажно-

розвантажувальних роботах у портах, плавскладу морського, річкового флоту і флоту 

рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, 

службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського сполучення). 

 

Для окремих категорій працівників збільшується тривалість 

спеціального стажу, який дає право на призначення 

пенсій за вислугу років 
 

- працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення: поступово 

з 01.04.2015 по 31.03.2024 на 6 місяців за рік за спеціальний стаж, який дає право на 

призначення даного виду пенсії  роботи для чоловіків та жінок збільшується з 25 до 30 

років                                                                                                         

період Вислуга років 

Станом на 01.04.2015 25 років 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

з 1 квітня 2024 року  30 років 

 

- спортсменам - заслуженим майстрам спорту, майстри спорту міжнародного класу 

- члени збірних команд збільшений загальний стаж роботи з 20 до 25 років. Поетапне 

підвищення загального стажу для даної категорії осіб не передбачено 

- артистам театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і 

колективів при стажі творчої діяльності від 20 до 35 років.  Відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від12.10.1992 № 583, яка чинна на даний час,  визначено 

право на пенсію залежно від категорії осіб при наявності стажу за вислугу років від 20 до 

30 років. Відповідно до пункту 4 розділу ІІІ “Прикінцеві положення” Закону України  

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного 

забезпечення” Кабінету Міністрів України надано доручення у тримісячний строк з дня 

набрання чинності цим Законом: забезпечити приведення міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність 

із цим Законом 

 



 

 

 

У працівників авіації і льотно-випробного складу, 

які мають право на пенсію за вислугу років 

відбуваються наступні зміни 
 

- працівникам льотного і льотно-випробного складу для чоловіків поступово з 

01.04.2015 по 31.03.2024 змінюється на 6 місяців за рік необхідна вислуга років для 

чоловіків з 25 на 30 років та жінок з 20 на 25 років.  Перелік посад працівників 

льотного складу, порядок обчислення строків вислуги років для призначення їм 

пенсій, а також порядок призначення і виплати пенсій льотно-випробному складу 

визначений постановою Кабінету Міністрів України  від 21 липня 1992 р. N 418  

-  
 

період Не менше у 

чоловіків 

Не менше у жінок 

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 24 років 6 місяців 

з 1 квітня 2024 року 30 років 25 років  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


