
Управління Пенсійного фонду Україні 
в Приморському районі
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Позивач:

Приморський районний суд м. Одеси
м. Одеса, вул. Банківська, 33

Судці Домусчі Л.В.
По справі №  522/209/16-а

Романовський Віктор Станіславович
65009, м. Одеса,
вул. Піонерська, буд. 10, кв. 25

Відповідач: Управління Пенсійного фонду України
в Приморському районі м. Одеси
65009, м. Одеса, пров. Світлий, 8
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ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ

На адресу управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси 
надійшла копія заяви про уточнення вимог адміністративного позову Романовського Віктора 
Станіславовича (далі -  Позивач) до управління Пенсійного фонду України в Приморському 
районі м. Одеси (далі -  управління).

Проаналізувавши доводи, наведені Позивачем у позові, визнати вимоги Позивача 
законними та обґрунтованими не здається можливим з наступних підстав:

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України №1058 “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” (далі Закон №1058) виключно цим Законом визначаються 
умови набуття права та порядок визначення розмірів пенсійних виплат.

Відповідно до ст. 40 Закону №1058 заробітна плата (дохід) за період страхового стажу 
до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про 
нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, а за 
період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року - за даними, що містяться в системі 
персоніфікованого обліку.

Відповідно до Постанови Правління Пенсійного фонду України «Про затвердження 
Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно 
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"» 25.11.2005 № 
22-1 при прийманні документів орган, що призначає пенсію перевіряє зміст і належне 
оформлення наданих документів. За бажанням пенсіонера у період до 01 січня 2016 року ним 
може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) до 01 липня 2000 року із зазначенням у 
ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за 
якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.



Додатком 1 до Постанови Правління Пенсійного фонду України «Про затвердження 
Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно 
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"» 25.11.2005 № 
22-1 затверджено форму довідки про заробітну плату для обчислення пенсії.

Таким чином, у зв’язку з тим, що надані Позивачем довідки не відповідають 
встановленій формі та не підтверджуються первинними документами, врахувати їх при 
обчисленні пенсії не має можливості.

В зв’язку з вищевикладеним, керуючись ст.ст. 49, 51,162 КАС України,

Відмовити у задоволенні адміністративного позову та заяви про уточнення позова гр. 
Романовського Віктора Станістлавовича до управління Пенсійного фонду України в 
Приморському районі м. Одеси в повному обсязі.

Додаток довіреність на 1 арк в 1 прим.

ПРОШУ:

Представник управління Кливняк Г.М.
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