
БОРИСПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ : 

 

ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ 

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ 

З 01.01.2018 змінено умови визначення права на пенсію за віком  

 

Право  на пенсію за віком мають особи після досягнення віку 60 років  та за 

умови  наявності відповідного страхового стажу. 

Пенсійний вік жінок змінюється поступово до 60 років у 2021 році: 

 

Пенсійний вік жінки                   Період , у який  народилася жінка 

58 років 6 місяців                         з 1 жовтня 159 року по 31 березня 1960 року 

59 років                                         з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року 

59 років 6 місяців                         з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року 

60 років                                         з 1 квітня 1961 року 

  У 2018 році  необхідний страховий стаж становить 25 років. 

Щороку необхідний страховий стаж збільшується на 12 місяців та у 2028  

році  становитиме не менше 35 років. 

  Якщо особа, яка досягла віку 60 років, не має необхідного страхового стажу 

( від 25 до 35 років), вона матиме право на призначення такої пенсії після 

досягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу: 

 у 2018 році                  від 15 до25 років 

 у 2019 році                  від 16 до 26 років 

 у 2020 році                  від 17 до 27 років 

 у 2021 році                  від 18 до 28 років 

 у 2022 році                  від 19 до 29 років 

 у 2023 році                  від 20 до 30 років 

 у 2024 році                  від 21 до 31 року 

 у 2025 році                  від 22 до 32 років 

 у 2026 році                  від 23 до 33 років 

 у 2027 році                  від 24 до 34 років 

 з 2028 року                  від 25 до 35 років 

    У всіх випадках  після 01.01.2019 за наявності страхового стажу не менше 

15 років особа матиме право на пенсію у віці 65 років. 

    Страховий  стаж, необхідний для призначення пенсії у певному віці, 

визначається на дату досягнення особою віку 60,63 або 65 років. 

    У період з 01.01.2018 по 31.12.2020 особам,  які досягли пенсійного віку 60 

років ( жінки поступове збільшення до 60 років)  та не набули необхідний 

страховий стаж, за наявності у них не менше 15 років страхового стажу 

встановлюється державна соціальна допомога непрацездатній особі, яка 

досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.  

     Зазначена тимчасова  державна соціальна допомога призначається  

органами соціального захисту населення з урахуванням майнового стану 

особи  до дати , коли вона набуде право на призначення пенсії. Така 

допомога виплачується  за рахунок коштів державного бюджету.  

 

   Починаючи  з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше  

календарних років  страхового стажу, пенсія за віком  призначається  

незалежно від віку. 


