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Голові Федерації професійних 

спілок України – Голові СПО 
 

Осовому Г.В. 

Про проект постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, 

посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію 

за віком на пільгових умовах» 
 

Шановний Григорій Васильович! 
 

Центральний комітет профспілки металургів та гірників України розглянув проект 

постанови КМУ ««Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і 

показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» і 

вважає її необґрунтованою та неприпустимою. 

 Поспішна підготовка відповідних змін до Списків, без належного їх вивчення, не  

врахування специфіки роботи галузі (підприємств)  та існуючих результатів атестації 

робочих місць за умовами праці,  відповідних професій, посад які пропонується 

виключити, приведе до значної соціальної напруги в трудових колективах. 

На сьогоднішній день, відповідно до вимог ст.13 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті 

повний робочий день (не менш 80%) на роботах зі  шкідливими і тяжкими умовами праці, 

по Списках №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених 

Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць. 

У запропонованому проекті постанови КМУ безпідставно виключається ряд 

професій і посад, незважаючи на те, що за результатами проведених на 

підприємствах вимірів шкідливих виробничих факторів, часу зайнятості в цих 

умовах праці і атестації робочих місць по цих професіях, підтверджено право на 

пільгове пенсійне забезпечення.  

Результати атестації робочих місць затверджені головними експертами за 

умовами праці відповідних областей і оформлені наказами по підприємствам. 

Тому об'єктивних підстав для виключення окремих професій і посад із Списків 

не існує. 

Вважаємо, що прийняття цієї постанови призведе до поглиблення соціальної 

напруги в суспільстві і масових протестних заходів. 

Центральний комітет профспілки категорично заперечує щодо прийняття цього 

проекту постанови. 

Направляємо, Вам лише деякі із багато чисельних звернень трудових колективів 

гірничо-металургійного комплексу України, щодо недопущення прийняття цього проекту 

постанови (додаються). 
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