
«Розмір пенсії завжди визначався індивідуально» 

З першого жовтня 2011 року українці виходять на заслужений відпочинок 

за новим законом. Тож багатьох людей турбує, якою буде їхня пенсія, як 

перераховуватимуть уже призначені виплати. 

Чи зменшиться розмір пенсії новопризначеним пенсіонерам у 

порівнянні зі старим законом, наскільки в середньому? 

— Розмір пенсії завжди визначався індивідуально залежно від стажу та 

заробітку особи. Норми Закону змінюють у порядку обчислення пенсії чотири 

показники. 

Перший — період, за який враховується заробітна плата для призначення 

пенсії. Тепер людина може врахувати свій заробіток за відомостями, які 

містяться в системі персоніфікованого обліку, тобто з 01.07.2000 р. І не треба 

розшукувати архіви, надавати паперові довідки. Але якщо людина захоче взяти 

для розрахунку пенсії заробіток за будь-які 60 місяців роботи до 01.07.2000 р., 

вона має право надати відповідну довідку, якщо її дані підтверджені 

первинними документами про нараховані суми заробітку. 

Другий — показник середньої заробітної плати, який враховується під час 

призначення пенсії. З наступного року буде застосовуватись усереднений 

показник за три останні роки перед призначенням пенсії. 

Третій — це доплата за понаднормовий стаж. 

І четвертий — період, який «оптимізується». Що мається на увазі? 

Заробітна плата для призначення пенсії визначатиметься фактично за 10 років, 

а для тих, хто виявив бажання принести довідку про заробіток за 60 місяців, — 

за всі 15 років. 

Новим Законом збережена можливість виключати з періоду, за який 

враховується заробітна плата, місяці з найменшим заробітком. Якщо раніше 

кількість таких місяців не могла перевищувати 10% тривалості страхового 

стажу особи, то зараз можна додатково виключати періоди строкової військової 

служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом до 16 

років, за пенсіонером, який потребує постійного стороннього догляду, догляду 

за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Тобто може бути виключено з 

підрахунку більш ніж 10% тривалості страхового стажу. Єдиним обмеженням є 

те, що після оптимізації заробіток має обчислюватись не менш як із 60 місяців. 

За рахунок виключення із заробітку зазначених періодів збільшиться 

зарплата для обчислення пенсії і, відповідно, сам розмір пенсії. Тому не можна 

говорити, що новий Закон обов’язково зменшує розмір пенсії. 

 


