
Надання інформації з реєстру 
застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Громадяни України, які застраховані згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» та досягли встановленого пенсійного віку чи визнані 
особам з інвалідністю в установленому законодавством порядку і мають необхідний для 
призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб – члени їхніх 
сімей та інші особи, передбачені Законом;

– особи, яким до дня набрання чинності цим Законом була призначена пенсія відповідно до 
Закону України «Про пенсійне забезпечення» (крім соціальних пенсій) або була призначена 
пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) за іншими законодавчими актами, але вони 
мали право на призначення пенсії за Законом України «Про пенсійне забезпечення» – за 
умови, якщо вони не отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) з інших 
джерел, а також у випадках, передбачених цим Законом, – члени їхніх сімей.

– особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, але 
добровільно сплачували страхові внески в порядку та розмірах, встановлених законом, до 
солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право 
на умовах, визначених цим Законом, на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок 
коштів Пенсійного фонду та/або отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за 
рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування.

– іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, 
мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на 
умовах та в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

– інші громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– застрахованій особі особисто при пред’явленні паспорта (іншого документа, що посвідчує 
особу), документа, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника 
податків або право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, або 
свідоцтва про загальнообов’язкове соціальне страхування чи пенсійного посвідчення;
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– у разі якщо застрахованою особою є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, 
цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну, піклувальнику (законному 
представнику), представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, при пред’явленні 
документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду України 
ідентифікувати застраховану особу та її законного представника чи піклувальника або 
представника закладу, який здійснює опіку та піклування, а також документів, що 
підтверджують статус законного представника застрахованої особи чи її піклувальника або 
представника закладу, який здійснює опіку та піклування (відповідне посвідчення, свідоцтво 
про народження, рішення суду тощо);

– представнику застрахованої особи чи страхувальника – при пред’явленні документів, що 
посвідчують особу представника та її повноваження діяти від імені особи, яку він 
представляє, а також засвідчених копій документів, що дають змогу територіальному органу 
Пенсійного фонду України ідентифікувати застраховану особу, страхувальника.

Порядок подання документів

Інформація з Реєстру застрахованих осіб надається  Пенсійним фондом України та 
територіальними органами Пенсійного фонду України в паперовій  формі, при зверненні до 
територіального органу Пенсійного фонду України через структурний підрозділ, який 
здійснює прийом та обслуговування осіб (сервісний центр).

Інформація з Реєстру застрахованих осіб надається в електронній формі після ідентифікації 
особи у базі даних веб-порталу відповідно до Положення про організацію прийому та 
обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, а також 
застрахованим особам через термінали доступу, у тому числі автоматизовані, суб’єктів, 
підключених до інформаційних сервісів на веб-порталі електронних послуг Пенсійного 
фонду України відповідно до договорів, укладених у порядку, встановленому 
законодавством про отримання інформації з систем, де здійснюється обробка інформації, 
вимоги щодо захисту якої встановлено Законом (зовнішні користувачі масових прикладних 
сервісів).

Підстави та умови отримання послуги

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на 
території України на законних підставах.

Підстави для відмови

Платність або безоплатність послуги

Надається безоплатно.

Строк надання послуги



Результат надання послуги

Надання інформація з Реєстру застрахованих осіб.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через представника за довіреністю (з посвідченням особи).

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови 
надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 
№1058-IV.

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій 
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  
затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846 ( із змінами).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів 
Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 
30.07.2015 №13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за 
№991/27436.

Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, затвердженого  постановою правління Пенсійного 
фонду України від 18.06.2014 року №10-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 
08.07 2014 року за №785/25562 (із змінами).

Суб’єкт надання послуги

“Прозорий офіс” Шевченківського району м. Харкова

“Прозорий офіс” Київського району м. Харкова

Регіональний центр послуг

https://prozoriy-office.kharkov.ua/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bc-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/
https://prozoriy-office.kharkov.ua/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/%d0%ba%d0%b8%d1%97%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bc-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/
https://prozoriy-office.kharkov.ua/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/

