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Шановний Денисе Анатолійовичу! 
 

 На превеликий жаль, вимушений констатувати, що очікувані сподівання 

працівників вугледобувних підприємств, які мають окремо виражену специфіку 

професійної діяльності при роботі в підземних умовах не виправдалися після 

виконання  відповідними міністерствами  доручення від 28.08.2020 № 35737/1/1-20, 

яке було надано Вами з метою остаточного врегулювання питання щодо внесення 

змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 461 для 

повернення права на пенсію за віком на пільгових умовах, яке безпідставно їм було 

скасоване в 2016 році. 

 Як і в попередні рази, зазначене доручення виконано суто формально, без 

розгляду та врахування суттєво важливих для позитивного вирішення цього 

питання підстав та висновків Державної установи «Інститут медицини праці 

Національної академії наук України», які в черговий раз у поточному році були 

погоджені Міністерством охорони здоров’я України без зауважень. Аргументи, 

висновки та пропозиції фахівців медицини навмисно ігноруються і не розглядалися 

детально  центральними органами виконавчої влади ні на якому рівні. 

 Разом з тим, висновки медичних установ засновані на положеннях чинних 

нормативно-правових актів, які регулюють особливості гігієнічної оцінки умов 

праці при нетиповому або епізодичному впливі (протягом окремих днів, тижнів. 

місяців) виробничих факторів та при оцінці умов праці з урахуванням їх 

комбінованої та сумісної дії тощо. 

 Слід зазначити, що пунктом 6 розділу I Державних санітарних норм та 

правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу» передбачено, що для окремих видів виробництв, робіт, 

професій, які мають окремо виражену специфіку професійної діяльності 

(робота в підземних спорудах, підземних умовах, вахтові режими праці тощо), 

за критеріями цієї Гігієнічної класифікації праці можуть визначатись 

відповідні показники гігієнічної оцінки умов праці згідно з нормативно-

методичною документацією. 

 Саме на цих підставах для вищезазначеної категорії працівників був 

введений інший, крім протягом робочого дня, обліковий період для 

визначення зайнятості, яка дає право на пенсію за віком на пільгових                                

умовах – 50 і більше відсотків робочого часу на рік (в обліковому періоді).  
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