
ВВииммооггии ддоо ссттррааххооввооггоо
ссттаажжуу ззррооссллии

Для громадян, які планують
оформити пенсію в 2021 році,
зросли вимоги щодо страхового
стажу. Вони складають для 60-
річних українців вже 28 років. Ця
реформа стартувала в 2018-му з
підвищення необхідного стажу з 15
до 25 років. А до 2028-го мінімумом
стажу для виходу на пенсію у 60-
річному віці стане 35 років.

·· ААккттууааллььнноо

ЗЗ ппооччааттккуу ннооввооггоо ррооккуу
пп ііддввиищщеенноо ппееннссіі її ппооннаадд
5500 ттииссяяччаамм ббууккооввииннцціі вв

Новий 2021 рік розпочався для
пенсіонерів з позитивних новин. З
1 січня 65-річні громадяни, які
мають повний стаж (35 років –
чоловіки та 30 років – жінки),
отримуватимуть підвищені пенсії.
Розмір пенсійних виплат
зазначеної категорії осіб
встановлено на рівні 2400 грн
(40% розміру мінімальної
заробітної плати, яка наразі
становить 6000 грн). Наприклад,
якщо людина віком 65 і більше
років за наявності повного стажу
отримувала 2000 грн пенсії, то її
буде збільшено на 400 грн; якщо
2200 грн – на 200 грн відповідно і т
д.
В Чернівецькій області з 1 січня
підвищено пенсії 50,7 тисячі таких
пенсіонерів, середній розмір
підвищення склав 355 грн.

ГГООЛЛООВВННЕЕ УУППРРААВВЛЛ ІІ ННННЯЯ

ППЕЕННССІІЙЙННООГГОО ФФООННДДУУ УУККРРААЇЇННИИ ВВ

ЧЧЕЕРРНН ІІ ВВЕЕЦЦЬЬККІІ ЙЙ ООББЛЛААССТТІІ

ММии ззааввжжддии ннаа ззвв’’ яяззккуу іізз ввааммии ззаа
ббууддьь--яяккиихх ооббссттааввиинн

Попри карантинні обмеження, ви завжди можете
отримати необхідну консультацію працівників
Пенсійного фонду. Таку можливість забезпечує
відеозв’язок, яким можна скористатися зі свого
електронного пристрою (планшета, ноутбука,
смартфона), налаштувавши відповідну програму (до
прикладу, Skype). Адреси для зв’язку з усіма
сервісними центрами розміщені у розділі «Контакти»
на інформаційній сторінці Головного управління
Пенсійного фонду України в Чернівецькій області за
посиланням https://www.pfu.gov.ua/cv
Не виходячи з дому й уникаючи в такий спосіб
зовнішніх загроз, пов’язаних із пандемією, ви
оперативно отримаєте детальні кваліфіковані
роз’яснення фахівців пенсійної служби з питань, які у
вас виникли.
Користуйтесь відеозв’язком – зручним сучасним
інструментом отримання інформації. Бережіть себе та
своїх близьких, залишайтеся вдома, а ми
проконсультуємо вас із будь-яких питань пенсійного
забезпечення у зручний та безпечний спосіб.



ППррииззннаачч ппееннссііюю ааввттооммааттииччнноо

Пенсійний фонд України надає е-послуги з автоматичного
призначення пенсії.
Тепер пенсію можна призначити автоматично при
досягненні пенсійного віку. Додатково звертатись та
особисто відвідувати органи Пенсійного фонду не
потрібно. А для користувачів, які ще не є пенсіонерами,
сервіс дозволяє надати усю необхідну інформацію для
призначення пенсії завчасно.

Як це працює?
Користувачу, який не є пенсіонером, потрібно
авторизуватися на порталі Фонду за допомогою
кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Після
цього потрібно заповнити анкету. Додати скановані копії
документів. Підписати заяву КЕП та надіслати її до
Пенсійного фонду України.
Після опрацювання заяви на автоматичне отримання
пенсії користувач отримає повідомлення про автоматичне
призначення пенсії, дату та розмір виплат.

ККооррооттккоо ппрроо ггооллооввннее

Шановні краяни! Заздалегідь
подбайте про підготовку документів
для призначення пенсії! Зверніться до
роботодавця або подайте самостійно
документи про стаж, скориставшись
послугою «Надання сканкопії трудової
книжки» на вебпорталі Пенсійного
фонду. Ці документи стануть основою
вашої майбутньої електронної
пенсійної справи.

***
До уваги працюючих громадян!
Тільки офіційно оформлені трудові
відносини з роботодавцем здатні
забезпечити ваш соціальний захист
сьогодні та гідне пенсійне
забезпечення в майбутньому.

***
Надання консультацій щодо
відомостей, поданих до реєстру
застрахованих осіб Державного
реєстру, і ведення цього реєстру
здійснюється Пенсійним фондом
України та його територіальними
органами.

***
Визначити прогнозований розмір
майбутньої пенсії можна на
вебпорталі Пенсійного фонду України
за допомогою «Пенсійного
калькулятора».

***
Однією з можливостей зарахування до
страхового стажу періодів, в які особа
не була застрахованою, є добровільна
участь у системі
загальнообов'язкового державного
соціального страхування.

***
Отримати роз’яснення фахівців з
питань пенсійного забезпечення
можна на сторінках газети
«Пенсійний кур’єр», передплатний
індекс 06840.

***
Для одержання пенсійних виплат
скористайтесь послугами
банківських установ – це гарантує
своєчасність та зручність одержання
коштів.

ДДоо ууввааггии ппллааттннииккіівв ооббллаассттіі

Головне управління Пенсійного фонду України в
Чернівецькій області звертається з проханням до
платників області, які мають невиконані зобов’язання
перед бюджетом Пенсійного фонду зі сплати страхових
внесків та відшкодування фактичних витрат на виплату і
доставку пільгових пенсій, погасити заборгованість з
платежів та не допускати її виникнення в подальшому.
Недоотримані Пенсійним фондом кошти могли би бути
спрямовані на фінансування пенсій та допомоги тим, хто
її потребує. Від сплати страхових внесків залежить
набуття працівниками страхового стажу, необхідного для
призначення пенсійних виплат, який буде їм зарахований
лише після погашення роботодавцем заборгованості.



ММооббіі ллььнниийй ззаассттооссуунноокк::
ввссіі ппееннссіі ййнн іі ппооссллууггии пп іі дд ррууккооюю

За допомогою додатку можна дізнатись
інформацію про наявний страховий стаж, сплату
роботодавцями ЄСВ, отримувати інформацію з
Електронного реєстру листків непрацездатності,
звертатись до Пенсійного фонду зі своїми

запитаннями та отримувати на них
відповіді. Щоб встановити мобільний
додаток «Пенсійний фонд» потрібно
лише телефон (або планшет) із
підключенням до мережі Інтернет.

Як підключити:
Крок 1. Версії мобільного додатку для
пристроїв з операційними системами
Android та IOS розміщені в Google Play
та AppStore відповідно.
Крок 2. Натиснувши опцію
«установити», абсолютно безкоштовно
встановлюємо його на
телефон/планшет.
Крок 3. Відкривши мобільний додаток,
буде запропоновано обрати варіанти
входу в особистий кабінет.
Після швидкої процедури реєстрації
відкривається перелік послуг, які
можливо отримати через мобільний
додаток «Пенсійний фонд».

Сплата збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування при набутті права
власності на легкові автомобілі здійснюється
за першої державної реєстрації в Україні в
сервісних центрах Міністерства внутрішніх
справ України.
Платниками збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування (п.7 статті 1 Закону
України від 26.06.1997 №400/97-ВР «Про збір
на обов’язкове державне пенсійне
страхування») є підприємства, установи та
організації незалежно від форми власності,
фізичні особи, які набувають право
власності на легкові автомобілі, що
підлягають першій державній реєстрації в
Україні в сервісних центрах (підрозділах
Державної автомобільної інспекції)
Міністерства внутрішніх справ України.
Об’єктом оподаткування є вартість
автомобіля, визначена відповідно до
договору купівлі-продажу, договору міни,
довідки органів митної служби, акта
експертної оцінки вартості автомобіля,
інших документів, що підтверджують цю

вартість. Диференційовані ставки збору
встановлені залежно від вартості об’єкта.
3% – якщо вартість легкового автомобіля не
перевищує 165 розмірів прожиткового
мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом на 1 січня звітного
року (на 01.01.2021 – із суми до 374550 грн.);
4% – якщо вартість легкового автомобіля
перевищує 165, але не перевищує 290
розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом
на 1 січня звітного року (на 01.01.2021 – із
суми понад 374550 грн. до 658300 грн.);
5% – якщо вартість легкового автомобіля
перевищує 290 розмірів прожиткового
мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом на 1 січня звітного
року (на 01.01.2021 – із суми понад 658300
грн.).
Збір сплачується із вартості автомобіля без
урахування податку на додану вартість,
якщо суму такого податку зазначено в
документі, який підтверджує ціну
транспортного засобу.

ППрроо ссппллааттуу ззббоорруу ппррии ннааббууттттіі ппрраавваа ввллаассннооссттіі ннаа ллееггккооввіі
ааввттооммооббіілліі



""ЗЗааххоодджжуу ннаа ввееббппооррттаалл
ППееннссііййннооггоо ффооннддуу УУккррааїїннии ззаа
ддооппооммооггооюю ккввааллііффііккооввааннооггоо
ееллееккттррооннннооггоо ппііддппииссуу ччеерреезз
BBaannkkIIDD ННББУУ.. ННаассккііллььккии
ззааххиищщеенніі ммооїї ппееррссооннааллььнніі ддаанніі вв
цціійй ссииссттеемміі??""

·· ЗЗааппииттууєєттее -- ввіі ддппооввііддааєєммоо

ВВііддппооввііддааююттьь ффааххііввцціі ппееннссііййннооїї ссллуужжббии ннаа
ББууккооввиинніі::

"Ідентифікація через систему BankID НБУ є
безпечною для користувачів. Їхні персональні дані
не зберігаються в системі. Уся інформація про
користувачів через BankID НБУ передається в
зашифрованому вигляді з накладанням
кваліфікованого електронного підпису".

ДДоо ууввааггии ррооббооттооддааввцціівв!!
З 1 січня 2021 року мінімальна заробітна плата в
Україні становить 6000 грн, а мінімальний розмір
єдиного внеску – 1320 грн. Недотримання
трудового законодавства з оплати праці
передбачає застосування значних фінансових
санкцій.

ДДооппооммоожжііттьь рріідднниимм
ооссввооїїттии ппееннссііййнніі ооннллааййнн--

ссееррввііссии

Сьогодні дистанційний формат
отримання пенсійних послуг –
найкращий спосіб вирішити потрібне
питання та вберегти себе від ризику
захворювання.
Головне управління Пенсійного фонду
України в Чернівецькій області
звертається до молоді із проханням
допомогти рідним та знайомим
оволодіти сучасними пенсійними
онлайн-сервісами. Вони спрощують
взаємодію громадян з пенсійною
службою краю, заощаджують час,
забезпечують максимально комфортні
умови для отримання послуг, не
виходячи з дому.
Дотримуймося заходів безпеки, щоб не
провокувати захворюваності та
прискорити повне завершення
карантину.
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