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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЇ НА 
ОСНОВІ ПІВНІЧНОЇ НАДБАВКИ ТА РАЙОННОГО 

КОЕФІЦІЄНТА В МІЖНАРОДНИХ УГОДАХ

Анотація. Угодою про гарантії прав громадян держав – учасниць 
СНД в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року закріпле-
но принципи територіальності:

• пенсійне забезпечення громадян держав-учасників здійснюється за 
законодавством держави, на території якої вони проживають. 

• всі витрати з пенсійного забезпечення несе держава, що надає за-
безпечення. 

Закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання 9 липня 2003 року №1058-IV та Закон України «Про пенсійне 
забезпечення» від 05 листопада 1991 року № 1788-XII не передбачають 
включення в заробітну плату північної надбавки та районного коефіцієн-
ту.

Проте відповідно до Угоди про гарантії прав громадян держав – учас-
ниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечен-
ня від 13  березня 1992 року (далі – Угода) стаж набутий у період роботи 
вахтово-експедиційним методом в районах Крайньої Півночі чи прирів-
няних до них районів на території Російської Федерації зараховується 
для встановлення права на пенсію. 

Районний коефіцієнт – показник збільшення заробітної плати для 
компенсації додаткових витрат і підвищених витрат праці, пов’язаних 
з виконанням роботи і проживанням в регіонах з важкими кліматичними 
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умовами. В даний час районні коефіцієнти складають 1,1 до 2,0. Район-
ні коефіцієнти застосовують до заробітної плати працівників, зайнятих 
в районах Крайньої Півночі, Сибіру,   Далекого Сходу, Уралу, північних 
регіонах європейської частини Російської Федерації.

Фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії, для 
проживаючих в районах Крайньої Півночі, збільшується на відповідний 
районний коефіцієнт. Районний коефіцієнт встановлюється Урядом Ро-
сійської Федерації, на весь період проживання в цих районах.

При переїзді громадян на нове місце проживання в інші райони Край-
ньої Півночі розмір страхової частини трудової пенсії визначається з ура-
хуванням розміру районного коефіцієнта за новим місцем проживання.

Якщо не враховувати північні надбавки, важливо звернути увагу на 
наступну неузгодженість. Управління Пенсійного Фонду України вико-
нує зобов’язання України щодо Угоди від 13.03.1992р. Якщо Управління 
Пенсійного Фонду України не виконує свої зобов’язання, Україна пору-
шує свої зобов’язання в міжнародній угоді.

Ключові слова: пенсії, північна надбавка, районні коефіцієнти, між-
народні угоди СНД. 
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ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF PENSIONS 
ON THE BASE OF NORTHERN SUPPLY AND 
REGIONAL COEFFICIENT IN INTERNATIONAL 

AGREEMENTS

Abstract. Agreement on the guarantees of the rights of citizens of CIS 
countries in the field of pensions, on March 13, 1992 establishes the princi-
ples of territoriality:
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• pension security of citizens of member states is carried out under the 
laws of the state in whose territory they reside.

• all costs of pensions are borne by the state providing the security.
The Law of Ukraine «About Compulsory State Pension Insurance» on 

July 9, 2003 No. 1058-IV and the Law of Ukraine «About Pension Provi-
sion» No.1788-XII of November 5, 1991 do not provide for the inclusion of a 
wage payment of the northern supplement and a regional coefficient.

However, in accordance with the Agreement on the Guarantee of the 
Rights of Citizens of the Member States of the Commonwealth of Indepen-
dent States in the field of pensions of March 13, 1992 (hereinafter the Agree-
ment), the length of service acquired during the shift-expedition method 
in the Far North or equivalent areas in the Russian Federation counted to 
establish the right to a pension.

The regional coefficient is an indicator of wage increases to compensate 
for additional expenses and increased labor costs associated with performing 
work and living in regions with severe climatic conditions. Currently, dis-
trict coefficients are 1.1 to 2.0. Regional coefficients are applied to the wag-
es of workers employed in the Far North, Siberia, the Far East, the Urals, 
and the northern regions of the European part of the Russian Federation.

The fixed basic amount of the insurance part of the labor pension, for 
those residing in the regions of the Far North, is increased by the corre-
sponding district coefficient. The regional coefficient is established by the 
Government of the Russian Federation for the entire period of residence in 
these areas.

When citizens move to a new place of residence in other areas of the Far 
North, the size of the insurance part of the labor pension is determined based 
on the size of the district coefficient at the new place of residence.

If you do not take into account the northern allowances, it is important 
to pay attention to the following inconsistency. The Office of the Pension 
Fund of Ukraine fulfills the obligations of Ukraine under the Agreement 
of March 13, 1992. If the Pension Fund Management of Ukraine does not 
fulfill its obligations, Ukraine violates its obligations in an international 
agreement. If the Pension Fund Management of Ukraine does not fulfill its 
obligations, Ukraine violates its obligations in an international agreement.

Key words: pensions, northern surcharge, district coefficients, 
international agreements of the CIS.
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Постановка проблеми. В ст.1, 
3 Угоди про гарантії прав грома-
дян держав – учасниць СНД в га-
лузі пенсійного забезпечення від 
13 березня 1992 року [1] (далі – 
Угода від 13  березня 1992 року) 
закріплює принцип територіально-
сті, згідно з яким пенсійне забезпе-
чення громадян держав-учасників 
здійснюється за законодавством 
держави, на території якої вони 
проживають. Всі витрати, пов’язані 
зі здійсненням пенсійного забезпе-
чення за цією Угодою, несе держа-
ва, що надає забезпечення. Взаємні 
розрахунки не проводяться, якщо 
інше не передбачено двосторонніми 
угодами.

Статтею 3 «Тимчасової Угоди 
між Урядом України та Урядом 
Російської Федерації про гарантії 
прав громадян, які працювали в ра-
йонах Крайньої Півночі, та в міс-
цевостях, які прирівняні до даних 
районів, в галузі пенсійного забез-
печення» від 15 січня 1993 року [2] 
передбачено, що при призначенні 
пенсії у відповідності із статтею 1 
цієї Тимчасової Угоди на терито-
рії України, компетентні органи 
Російської Федерації відшкодують 
витрати на виплату цієї пенсії у тій 
її частині, яка відповідає тривало-
сті трудового стажу, виробленого 
в районах Крайньої Півночі або 
у місцевостях, які прирівняні до 
районів Крайньої Півночі, почина-
ючи з 1 січня 1991 року. У цьому 
випадку частина пенсії, яка відпо-
відає тривалості трудового стажу, 
виробленого у районах Крайньої 
Півночі або у місцевостях, які при-
рівняні до районів Крайньої Півно-

чі, обчислюється за нормами зако-
нодавства Російської Федерації.

Відповідно до положень статті 
14 Федерального закону Російської 
Федерації від 17 грудня 2001 року 
№ 173-ФЗ «Про трудові пенсії 
в Російській Федерації» [3] (далі 
– Закон РФ) фіксований базовий 
розмір страхової частини трудо-
вої пенсії по старості особам, які 
проживають в районах Крайньої 
Півночі і прирівняних до них міс-
цевостях, збільшується на відпо-
відний районний коефіцієнт, який 
встановлюється Урядом Російської 
Федерації залежно від району (міс-
цевості) проживання, на весь пе-
ріод проживання зазначених осіб 
у цих районах (місцевостях). При 
переїзді громадян на нове місце 
проживання в інші райони Край-
ньої Півночі і прирівняні до них 
місцевості, в яких встановлено 
інші районні коефіцієнти, фіксо-
ваний базовий розмір страхової 
частини трудової пенсії по старості 
визначається з урахуванням розмі-
ру районного коефіцієнта за новим 
місцем проживання.

При виїзді громадян за межі ра-
йонів Крайньої Півночі і прирівня-
них до них місцевостей на нове міс-
це проживання фіксований базовий 
розмір страхової частини трудової 
пенсії по старості визначається від-
повідно до пунктів 2-5 цієї статті 
(тобто без урахування районного 
коефіцієнта).

Аналогічні положення закріпле-
ні і в частині третій статті 96 Зако-
ну СРСР від 15 травня 1990 року 
№  1480-І «Про пенсійне забезпе-
чення громадян в СРСР» [4], від-
повідно до якої при вибутті осіб, 
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які проживають у районах, де до 
заробітної плати встановлено ра-
йонні коефіцієнти, за межі райо-
нів Крайньої Півночі чи прирівня-
них до них районів, у райони, де 
коефіцієнт до заробітної плати не 
встановлено, пенсія за їх вибором 
обчислюється в такому ж порядку, 
але з виключенням з фактичного 
заробітку виплат за районними ко-
ефіцієнтами, або із заробітку, об-
численого відповідно до статей 76 
та 78 цього Закону.

Крім того, колегія суддів зазна-
чає, що ні Законом № 1058-IV [5] , 
ні Законом України від 05 листо-
пада 1991 року № 1788-XII «Про 
пенсійне забезпечення» [6] не пе-
редбачено включення в заробітну 
плату північної надбавки та район-
ного коефіцієнту.

Проте у справі, що розглядаєть-
ся, колегія суддів, вважаючи за не-
обхідне відступити від зазначеного 
висновку та передаючи справу на 
розгляд палати, виходила із того, 
що відповідно до Угоди про гаран-
тії прав громадян держав – учас-
ниць Співдружності Незалежних 
Держав у галузі пенсійного забез-
печення від 13  березня 1992 року 
[7] (далі – Угода) стаж позивача 
набутий ним у період роботи вах-
тово-експедиційним методом з 05 
липня 1995  року по 28  лютого 
2006  року в районах Крайньої Пів-
ночі чи прирівняних до них райо-
нів на території Російської Федера-
ції зараховується для встановлення 
йому права на пенсію. При цьому, 
обчислення пенсії проводиться із 
заробітку (доходу) за періоди ро-
боти, які зараховуються до трудо-
вого стажу. Пенсійне забезпечен-

ня у такому випадку здійснюється 
відповідно до Законів України від 
5 листопада 1991 року № 1788-XII 
«Про пенсійне забезпечення» та 
від 09 липня 2003 року №  1058-ІV 
«Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування».

Таким чином при проведенні 
адміністративних судових процесів 
щодо розрахунку розміру пенсії, 
серед яких є застосування північної 
надбавки та районний коефіцієнт, 
розповсюджені наступні питання:

• чи охоплює система опла-
ти праці України такий вид дохо-
ду (платні) як північна надбавка 
(процентна надбавка до заробітної 
плати за стаж роботи в районах 
Крайньої Півночі та прирівняних 
до них районах), фактично отри-
мувана працівником у період ро-
боти у відповідних районах після 
1991 року, з якої зокрема та із за-
робітної плати в цілому сплачені 
страхові внески у Російській Фе-
дерації, з огляду на вимоги Угоди.

• яка правова природа цього 
платежу, чи є північна надбавка 
елементом, складовою доходу (за-
робітної плати), якщо так, то за 
якими критеріями, ознаками її на-
лежить визнавати такою;

• чи належить такий вид над-
бавки до доходу, структури заро-
бітної плати, зокрема й такої, що 
не передбачена актами чинного за-
конодавства, якщо зважити на те, 
що виплачується вона за роботу 
в умовах (райони Крайньої Півно-
чі та прирівняні до них райони), 
яких на території України немає;

• чи має і повинно впливати 
на зарахування цього платежу до 
доходу, з якого обчислюється пен-
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сія, те, що в різні часові проміжки 
часу – до і після січня 1991 року – 
в одному випадку на підставі за-
кону доходи за роботу в районах 
Крайньої Півночі та прирівняних 
до них районів враховувалася для 
обчислення і призначення пенсії, а 
в інших – ні, хоча умови праці не 
змінилися;

• беручи до уваги те, що від-
повідно до цієї Угоди Україна взя-
ла на себе зобов’язання нести усі 
витрати, пов’язані із здійсненням 
пенсійного забезпечення грома-
дян держав-учасниць Угоди, пен-
сії яким призначено на території 
України, обчислення якої прово-
диться з заробітку (доходу) за пе-
ріоди роботи, які зараховуються до 
трудового стажу, при зарахуванні 
до такого стажу періоду роботи 
у Російській Федерації в районах 
Крайньої Півночі та прирівняних 
до них районах, чи має обчислен-
ня пенсії відбуватися з заробітку 
(доходу) без урахування північної 
надбавки і чому.

Аналіз дослідження і публі-
кацій. В напрямку економіко-пра-
вових аспектів пенсії на основі 
північної надбавки та районного 
коефіцієнта в міжнародних угодах 
налічуються багаточисельні судові 
спори, в тому числі:

• справа №489/5283/16-а 
розглянута суддею касаційного ад-
міністративного суду Верховного 
Суду Гриців М.І., Науково-кон-
сультативною радою при Вер-
ховному Суді, , головуючим 
суддею Одеського апеляційного ад-
міністративного суду Градовським 
Ю.М., суддею Ленінського район-

ного суду м.Миколаєва Губниць-
ким Д. Г., 

• справа К/800/56078/14, 
К/800/57397/14 ВАС України 
в постанові,

• справа №  345/4049/16-
а розглянута Верховним Судом 
України;

Метою статті – розкриття змі-
сту окремих економічних та пра-
вових аспектів, пенсії на основі 
північної надбавки та районного 
коефіцієнта в міжнародних угодах.

Виклад основного матеріа-
лу. Управління Пенсійного фонду 
України (далі – УПФУ) не враху-
вує стаж роботи в районах Край-
ньої Півночі, а отже відмовляє 
в наступних пільгах: 1) кратного 
зарахування 1 року роботи в та-
ких районах до 1 року та 6 міся-
ців стажу, що зараховується при 
обчисленні пенсії через старість; 
2) врахування отримуваної північ-
ної надбавки та районного коефі-
цієнту. 

Відповідно до абз.1, 2 п.5 При-
кінцевих положень Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» 
період роботи до 1 січня 1991 року 
в районах Крайньої Півночі та міс-
цевостях, прирівняних до райо-
нів Крайньої Півночі колишнього 
Союзу РСР, а також на острові 
Шпіцберген зараховується до стра-
хового стажу в порядку і на умо-
вах, передбачених законодавством, 
що діяло до 1 січня 1991 року.

Пільгове обчислення страхово-
го стажу застосовується для осіб, 
які працювали в районах Крайньої 
Півночі та місцевостях, прирівня-
них до районів Крайньої Півночі, 



100

та на яких поширювалися пільги, 
передбачені для працюючих в райо-
нах Крайньої Півночі та місцевос-
тях, прирівняних до районів Край-
ньої Півночі, відповідно до Указу 
Президії Верховної Ради Союзу 
РСР від 10 лютого 1960 року «Про 
впорядкування пільг для осіб, які 
працюють в районах Крайньої 
Півночі і в місцевостях, прирівня-
них до районів Крайньої Півночі» 
[8], постанови Ради Міністрів Со-
юзу РСР від 10 лютого 1960 року 
№ 148 «Про порядок застосування 
Указу Президії Верховної Ради 
Союзу РСР» від 10 лютого 1960 
року [9] «Про впорядкування пільг 
для осіб, які працюють в районах 
Крайньої Півночі і в місцевостях, 
прирівняних до районів Крайньої 
Півночі», Указу Президії Верхов-
ної Ради Союзу РСР від 26 вересня 
1967 року №1908-VІІ «Про розши-
рення пільг на осіб, що працю-
ють в районах Крайньої Півночі і 
у місцевостях, що прирівнюються 
до районів Крайньої Півночі» [10].

Пільгове обчислення страхово-
го стажу провадиться на підставі 
трудової книжки, або письмового 
трудового договору, або довідки, 
в яких зазначено період роботи 
в районах Крайньої Півночі та міс-
цевостях, прирівняних до районів 
Крайньої Півночі, та користування 
пільгами, передбаченими вищеза-
значеними нормативно-правовими 
актами.

Статтями 1 – 4 Указу Президії 
Верховної Ради Союзу РСР від 10 
лютого 1960 року «Про впорядку-
вання пільг для осіб, які працюють 
в районах Крайньої Півночі і в міс-
цевостях, прирівняних до районів 

Крайньої Півночі» передбачено 
надання всім робітникам і служ-
бовцям державних, кооперативних 
і громадських підприємств, уста-
нов і організацій таких пільг: ви-
плату надбавок до заробітної пла-
ти, надання додаткових відпусток, 
можливість об’єднання відпусток, 
але не більш як за три роки, випла-
ту різниці між розміром допомоги 
по соціальному страхуванню і фак-
тичним заробітком (включаючи 
надбавки) у разі тимчасової втрати 
працездатності.

Статтею 5 цього Указу встанов-
лено надання додаткових пільг, 
зокрема, зарахування одного року 
роботи у вказаних районах за один 
рік і шість місяців роботи при об-
численні стажу, що дає право на 
отримання пенсії за віком і по ін-
валідності працівникам, які пере-
водились, направлялись або за-
прошувались на роботу в райони 
Крайньої Півночі і в місцевості, 
прирівняні до районів Крайньої 
Півночі, з інших місцевостей кра-
їни, за умови укладення ними тру-
дових договорів про роботу в цих 
районах строком на п’ять років, а 
на островах Північного Льодовито-
го океану – два роки.

Пільги, що передбачено ст. 5 
цього Указу, надавалися також 
й особам, які прибули в райони 
Крайньої Півночі або в прирівня-
ні райони з власної ініціативи та 
уклали строковий трудовий дого-
вір.

Указом Президії Верховної 
Ради Союзу РСР від 26 вересня 
1967 року №1908-VІІ «Про роз-
ширення пільг на осіб, що працю-
ють в районах Крайньої Півночі і 
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у місцевостях, що прирівнюються 
до районів Крайньої Півночі» ско-
рочена тривалість трудового до-
говору, який дає право на пільги 
передбачені ст. 5 Указу Президії 
Верховної Ради Союзу РСР від 10 
лютого 1960 року «Про впорядку-
вання пільг для осіб, які працю-
ють в районах Крайньої Півночі і 
в місцевостях, прирівняних до ра-
йонів Крайньої Півночі» з п’яти до 
трьох років. Зазначено про право 
на отримання таких пільг особам, 
які прибули в такі райони з влас-
ної ініціативи в разі укладання 
ними трудових договорів на строк 
три роки.

Аналогічні умови щодо застосу-
вання пільг, передбачених статтею 
5 Указу Президії Верховної Ради 
Союзу РСР від 10 лютого 1960 року 
«Про впорядкування пільг для осіб, 
які працюють в районах Крайньої 
Півночі і в місцевостях, прирів-
няних до районів Крайньої Півно-
чі», передбачені й Інструкцією про 
порядок надання пільг особам, які 
працюють у районах Крайньої Пів-
ночі і в місцевостях, прирівняних 
до районів Крайньої Півночі, за-
твердженою постановою Державно-
го комітету Ради Міністрів СРСР 
з питань праці і заробітної плати 
та Президії ВЦРПС від 16 грудня 
1967 року № 530/П-28.

Тобто законодавець ув’язав 
пільгового обрахунку стажу вихо-
дячи з укладання саме трудового 
договору строком не менше 3-х ро-
ків. Звільнення позивача за влас-
ним бажанням 14 березня 1983 р. 
згідно Розділу VIII вказаної Ін-
струкції не дає право для продов-

ження безперервного пільгового 
стажу.

Відповідно до частини 2 статті 6 
Угоди про гарантії прав громадян 
держав-учасників Співдружності 
Незалежних Держав в галузі пен-
сійного забезпечення від 13 березня 
1992 року для встановлення права 
на пенсію, в тому числі пенсій на 
пільгових умовах і за вислугу ро-
ків, громадянам держав-учасни-
ків Угоди зараховується трудовий 
стаж, набутий на території будь-
якої з цих держав, а також на те-
риторії колишнього СРСР за час 
до вступу в дію цієї Угоди. Обчис-
лення пенсій здійснюється виходя-
чи із заробітної плати (доходу) за 
періоди роботи, які зараховуються 
до трудового стажу.

Відповідно до абзаців 2 та 
3 статті 6 Угоди між Урядом Укра-
їни і Урядом Російської Федерації 
про трудову діяльність і соціаль-
ний захист громадян України і Ро-
сії, які працюють за межами кор-
донів своїх країн від 14 січня 1993 
року [11] трудовий стаж, включаю-
чи стаж, який обчислюється у піль-
говому порядку, і стаж роботи за 
спеціальністю, набутий у зв’язку 
з трудовою діяльністю на територі-
ях обох Сторін, взаємно визнача-
ється Сторонами.

Обчислення стажу здійснюєть-
ся згідно з законодавством Сторо-
ни, на території якої відбувалась 
трудова діяльність.

Згідно з статтею 104 Трудово-
го кодексу Російської Федерації 
[12] якщо за умовами виробництва 
(роботи) у приватного підприєм-
ця, в підприємства в цілому чи при 
виконанні окремих видів робіт не 
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може бути збережена встановлена 
для даної категорії працівників що-
денна чи щотижнева тривалість ро-
бочого часу, допускається введен-
ня підсумованого обліку робочого 
часу з тим, щоб тривалість робочо-
го часу за звітний період (місяць, 
квартал і інші періоди) не переви-
щували нормального числа робо-
чих годин. Звітний період не може 
перевищувати одного року.

Відповідно до статті 300 Трудо-
вого кодексу Російської Федерації 
при вахтовому методі роботи вста-
новлюється підсумований облік ро-
бочого часу за місяць, квартал чи 
інший триваліший період, але не 
більше одного року. Підсумований 
період охоплює весь робочий час, 
час в дорозі до місця знаходження 
роботодавця або від пункту збору 
до місця виконання роботи і назад, 
а також час відпочинку, що при-
падає на даний календарний про-
міжок часу. Роботодавець зобов’я-
заний вести облік робочого часу 
і часу відпочинку кожного праців-
ника, працюючого вахтовим мето-
дом, по місяцях і за весь обліковий 
період.

Відповідно до статті 27 Закону 
України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» 
розмір пенсії за віком визначаєть-
ся за формулою: П = Зп х Кс, де: 
П – розмір пенсії, у гривнях; Зп – 
заробітна плата (дохід) застрахо-
ваної особи, визначена відповідно 
до статті 40 цього Закону, з якої 
обчислюється пенсія, у гривнях; 
Кс – коефіцієнт страхового стажу 
застрахованої особи, визначений 
відповідно до статті 25 цього Зако-
ну.

Відповідно до частини 1 статті 
66 Закону України «Про пенсій-
не забезпечення» до заробітку для 
обчислення пенсії включаються всі 
види оплати праці (виплат, дохо-
ду), на які відповідно до Закону 
України «Про збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування»на-
раховується збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування, 
в межах максимальної величини 
фактичних витрат на оплату праці 
найманих працівників, оподатко-
вуваного доходу (прибутку), су-
купного оподатковуваного доходу 
(граничної суми заробітної плати 
(доходу), з яких справляються 
страхові внески (збори) до соці-
альних фондів, що діяла на день 
одержання зазначеного заробітку 
(виплат, доходу).

Виплати, що враховуються в за-
робітну плату застрахованої особи 
для обчислення пенсії, передбачені 
статтею 41 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування». Зокрема, від-
повідно до пунктів 1 і 2 цієї статті 
до заробітної плати (доходу) для 
обчислення пенсії враховуються: 
суми виплат (доходу), отримува-
них застрахованою особою після 
набрання чинності цим Законом, 
з яких згідно з цим Законом були 
фактично нараховані (обчислені) 
та сплачені страхових внески в ме-
жах встановленої законодавством 
максимальної величини заробітної 
плати (доходу), з якої сплачу-
ються страхові внески, а після на-
брання чинності Законом України 
«Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» – макси-
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мальної величини бази нараху-
вання єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне 
страхування визначеної відповідно 
до закону;

суми виплат (доходу), отриму-
ваних застрахованою особою до 
набрання чинності цим Законом, 
у межах сум, на які відповідно до 
законодавства, що діяло раніше, 
нараховувалися внески на держав-
не соціальне страхування або збір 
на обов’язкове державне пенсійне 
страхування, а за періоди до запро-
вадження обмеження максимально-
го розміру заробітної плати (дохо-
ду), з якої сплачувалися зазначені 
внески (збір), – у межах сум, які 
відповідно до законодавства, що 
діяло раніше, включалися до заро-
бітної плати, з якої обчислювалася 
пенсія відповідно до Закону Укра-
їни «Про пенсійне забезпечення», 
і не перевищують 5,6 розміру се-
редньої заробітної плати в Україні 
на день отримання зазначених сум.

Таким чином, на законодавчому 
рівні встановлено загальну макси-
мальну величину заробітної плати, 
яка враховується в цілях обчислен-
ня пенсії.

Згідно довідок про заробітну 
плату, з урахуванням районного 
коефіцієнту та північної надбавки, 
з усіх сум були сплачені внески до 
Пенсійного фонду Російської Фе-
дерації.

Оскільки підприємство сплачу-
вало належні страхові внески із сум 
виплачуваної позивачу зарплати, 
включаючи північну надбавку, то 
їх суми слід враховувати в складі 
заробітку, на підставі якого обчис-
лена пенсія, а тому відмова ПФУ 

у врахуванні північної надбавки 
в складі заробітку для обчислення 
пенсії є протиправною.

Таку правову позицію ви-
словив ВАС України в по-
станові від 27 липня 2016 р. 
(справа К/800/56078/14, 
К/800/57397/14) одночасно ви-
словивши стосовно застосування 
районного коефіцієнту наступний 
висновок.

Районний коефіцієнт – показ-
ник відносного збільшення заро-
бітної плати з метою компенсації 
додаткових витрат і підвищених 
витрат праці, пов’язаних з ви-
конанням роботи і проживанням 
в регіонах з важкими кліматични-
ми умовами. В даний час районні 
коефіцієнти, розмір яких від 1,1 
до 2,0, застосовуються до заробіт-
ної плати працівників, зайнятих 
в районах Крайньої Півночі та 
місцевостях, прирівняних до них, 
районах Сибіру, Далекого Сходу, 
Уралу, північних регіонах євро-
пейської частини Російської Феде-
рації.

Відповідно до положень стат-
ті 14 Федерального закону Ро-
сійської Федерації «Про трудові 
пенсії в Російській Федерації» від 
17 грудня 2001 року № 173-ФЗ 
розмір страхової частини трудо-
вої пенсії по старості визначається 
за формулою: СЧ = ПК / Т + Б, 
де СЧ – страхова частина трудо-
вої пенсії по старості; ПК – сума 
розрахункового пенсійного капі-
талу застрахованої особи (стаття 
29.1 цього Закону), врахованого 
станом на день, з якого зазначеній 
особі призначається страхова ча-
стина трудової пенсії по старості; 
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Т – кількість місяців очікуваного 
періоду виплати трудової пенсії по 
старості, який застосовується для 
розрахунку страхової частини за-
значеної пенсії, що становить 19 
років (228 місяців); Б – фіксова-
ний базовий розмір страхової ча-
стини трудової пенсії по старості.

Фіксований базовий розмір 
страхової частини трудової пенсії 
по старості особам, які прожива-
ють в районах Крайньої Півночі 
і прирівняних до них місцевостях, 
збільшується на відповідний район-
ний коефіцієнт, який встановлю-
ється Урядом Російської Федерації 
залежно від району (місцевості) 
проживання, на весь період прожи-
вання зазначених осіб у цих райо-
нах (місцевостях).

При переїзді громадян на нове 
місце проживання в інші райони 
Крайньої Півночі і прирівняні до 
них місцевості, в яких встановле-
но інші районні коефіцієнти, фік-
сований базовий розмір страхової 
частини трудової пенсії по старості 
визначається з урахуванням розмі-
ру районного коефіцієнта за новим 
місцем проживання.

При виїзді громадян за межі ра-
йонів Крайньої Півночі і прирівня-
них до них місцевостей на нове міс-
це проживання фіксований базовий 
розмір страхової частини трудової 
пенсії по старості визначається від-
повідно до пунктів 2 – 5 цієї статті 
(тобто без урахування районного 
коефіцієнта).

Враховуючи викладене, позов-
на вимога про врахування розмі-
ру районного коефіцієнта в складі 
заробітку при обчислені пенсії по-
зивача, який проживає та отримує 

пенсію на території України, є по-
милковим.

До уваги взяті наступні норма-
тивні та законодавчі документи.

1) Наказ міністерство статис-
тики України N 323 від 11.12.1995 
(зареєстровано в Міністерстві 21 
грудня 1995 р. за N 465/1001) [13]:

«Додаткова заробітна плата. 
Це – винагорода за працю понад 
установлені норми, за трудові успі-
хи та винахідливість і за особливі 
умови праці. Вона включає допла-
ти, надбавки, гарантійні…»

«До фонду додаткової заробіт-
ної плати входять:

2.4. Надбавки та доплати до та-
рифних ставок та посадових окла-
дів у розмірах, передбачених чин-
ним законодавством…»

2) Відповідно до ст. 66 Закону 
України «Про пенсійне забезпе-
чення» від 5 листопада 1991 року 
№ 1788-XII до заробітку для обчис-
лення пенсії включаються всі види 
оплати праці (виплат, доходу), на 
які відповідно до Закону України 
«Про збір на обов’язкове державне 
пенсійне страхування» нарахову-
ється збір на обов’язкове держав-
не пенсійне страхування, в межах 
максимальної величини фактичних 
витрат на оплату праці найманих 
працівників, оподатковуваного до-
ходу (прибутку), сукупного опо-
датковуваного доходу (граничної 
суми заробітної плати (доходу), 
з яких справляються страхові вне-
ски (збори) до соціальних фондів, 
що діяла на день одержання зазна-
ченого заробітку (виплат, доходу).

3) Відповідно до п.п. «д» п.15 
Інструкції «Про порядок утри-
мання страхових внесків і викори-
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стання коштів державного соціаль-
ного страхування», затвердженої 
постановою Президії ВЦРПС від 
29.02.1960 року [14], в загаль-
ну суму заробітної плати, на яку 
нараховуються страхові внески, 
включалися процентні надбавки за 
роботу на Крайній Півночі і міс-
цевостях, прирівняних до районів 
Крайньої Півночі, а також район-
ний та поправочний коефіцієнт.

4) Згідно з Положенням про 
порядок призначення та виплати 
державних пенсій від 03.08.1972 
року, Законом СРСР «Про пенсій-
не забезпечення громадян в СРСР» 
від 15.05.1990 року №1480-І [15] 
особам, які проживали у районах, 
де до заробітної плати робітників 
і службовців встановлені районні 
коефіцієнти, при призначенні пен-
сій враховувалася фактична заро-
бітна плата, обчислена із застосу-
ванням районного коефіцієнта.

5) Пільгове обчислення страхо-
вого стажу застосовується для осіб, 
які працювали в районах Крайньої 
Півночі та місцевостях, прирівня-
них до районів Крайньої Півночі, 
та на яких поширювалися пільги, 
передбачені для працюючих в райо-
нах Крайньої Півночі та місцевос-
тях, прирівняних до районів Край-
ньої Півночі, відповідно до Указу 
Президії Верховної Ради Союзу 
РСР від 10 лютого 1960 року «Про 
впорядкування пільг для осіб, які 
працюють в районах Крайньої Пів-
ночі і в місцевостях, прирівняних 
до районів Крайньої Півночі», 
постанови Ради Міністрів Сою-
зу РСР від 10 лютого 1960 року 
№ 148 «Про порядок застосуван-
ня Указу Президії Верховної Ради 

Союзу РСР від 10 лютого 1960 
року «Про впорядкування пільг 
для осіб, які працюють в районах 
Крайньої Півночі і в місцевостях, 
прирівняних до районів Крайньої 
Півночі», Указу Президії Верхов-
ної Ради Союзу РСР від 26 вересня 
1967 року «Про розширення пільг 
для осіб, які працюють в районах 
Крайньої Півночі і в місцевостях, 
прирівняних до районів Крайньої 
Півночі».

6) Разом з тим, ч. 3 ст. 96 За-
кону СРСР «Про пенсійне забез-
печення громадян в СРСР» від 
15.05.1990 року №1480-І перед-
бачено, що при вибутті осіб, які 
проживають у районах, де до за-
робітної плати встановлено район-
ні коефіцієнти, за межі районів 
Крайньої Півночі чи прирівняних 
до них районів, у райони, де ко-
ефіцієнт до заробітної плати не 
встановлено, пенсія за їх вибором 
обчислюється в такому ж порядку, 
але з виключенням з фактичного 
заробітку виплат за районними ко-
ефіцієнтами, або із заробітку, об-
численого відповідно до статей 76 
та 78 цього Закону.

7) статтею 5 Угоди «Про га-
рантії прав громадян держав — 
учасниць СНД в галузі пенсійно-
го забезпечення» від 13.03.1992, 
підписана Україною, встановлено, 
що дія угоди розповсюджується на 
пенсійне забезпечення громадян, 
які встановлені чи будуть установ-
лені законодавством держави-учас-
ниць угод.

8) ч. 2 ст. 6 Угоди «Про га-
рантії прав громадян держав-учас-
ників Співдружності незалежних 
Держав в галузі пенсійного забез-
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печення» від 13 березня 1992 року, 
укладеною між Україною і Росією, 
для встановлення права на пенсію, 
в тому числі пенсію на пільгових 
умовах і за вислугу років, громадя-
нам держав-учасників угоди зара-
ховується трудовий стаж, набутий 
на території будь-якої з цих дер-
жав, а також на території колиш-
нього СРСР до набрання сили вка-
заної угоди.

9) Статтею 3 тимчасової Угоди 
між Урядом України та Урядом 
Російської Федерації про гаран-
тії прав громадян, які працювали 
в районах Крайньої Півночі, та 
в місцевостях, які прирівняні до 
даних районів, в галузі пенсійного 
забезпечення від 15.01.1993, дозво-
лено обчислювати стаж за нормами 
Закону Російської Федерації «Про 
державні гарантії і компенсації 
для осіб, працюючих і прожива-
ючих в районах Крайньої Півночі 
та прирівняних місцевостях» від 
19.02.1993, яким дозволено засто-
совувати пільгу при обчисленні 
стажу незалежно від факту наявно-
сті строкового трудового договору, 
тим самим на рівні міжнародних 
угод укладених між Україною та 
Росією встановлено, що на терито-
рії України гарантується пенсійне 
забезпечення громадян, які працю-
вали на території Росії в районах 
Крайньої Півночі та прирівняних 
до них місцевостях, і при цьому 
обов’язково визначено, що обчис-
лення стажу здійснюється незалеж-
но від факту наявності строкового 
трудового договору.

10) Частиною 2 статті 4 Уго-
ди «Про співробітництво в галузі 
трудової міграції та соціального 

захисту трудівників-мігрантів» від 
15.04.1994 року, передбачено, що 
трудовий стаж, зокрема стаж на 
пільгових підставах і за спеціаль-
ністю, взаємно визнається Сторо-
нами [16]. 

З вищенаведених норм міжна-
родних угод, підписаних Украї-
ною та РФ, слідує, що обчислення 
стажу здійснюється згідно з зако-
нодавством держави, на території 
якої відбувалась трудова діяль-
ність, пільговий стаж, набутий на 
території однієї з цих двох держав, 
визнається іншою. Значить після 
01.01.1991 року питання роботи 
та призначення пенсій в районах 
Крайньої Півночі регулюються 
міжнародними угодами між Укра-
їною та РФ.

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Відповідно 
до ч. 2 ст.19 Закону України «Про 
міжнародні договори» від 29 черв-
ня 2004 року №1906-IV, відпо-
відно до якої якщо міжнародним 
договором України, який набрав 
чинності в установленому порядку, 
встановлено інші правила, ніж ті, 
що передбачені у відповідному акті 
законодавства України, то застосо-
вуються правила міжнародного до-
говору.

1) Щодо того, чи охоплює си-
стема оплати праці України такий 
вид доходу (платні) як північна 
надбавка (процентна надбавка до 
заробітної плати за стаж роботи 
в районах Крайньої Півночі та при-
рівняних до них районах), фактич-
но отримувана працівником у пе-
ріод роботи у відповідних районах 
після 1991 року, з якої зокрема та 
із заробітної плати в цілому спла-
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чені страхові внески у Російській 
Федерації, з огляду на вимоги Уго-
ди.

Надбавки входять до поняття 
додаткова заробітна плата (п.2.3-
2.4 Наказ міністерство статистики 
України N 323 від 11.12.1995);

2) Правова природа цього пла-
тежу, чи є північна надбавка еле-
ментом, складовою доходу (за-
робітної плати), якщо так, то за 
якими критеріями, ознаками її на-
лежить визнавати такою.

Надбавки входять до поняття 
додаткова заробітна плата (п.2.3-
2.4 Наказ міністерство статистики 
України N 323 від 11.12.1995)

Пільгове обчислення страхово-
го стажу застосовується для осіб, 
які працювали в районах Крайньої 
Півночі та місцевостях, прирівня-
них до районів Крайньої Півночі, 
та на яких поширювалися пільги, 
передбачені для працюючих в ра-
йонах Крайньої Півночі та місце-
востях, прирівняних до районів 
Крайньої Півночі (Указ Президії 
ВР Союзу РСР від 10.02.1960р.), 
діє в редакції від 22.01.1979р.

3) Щодо належності такого 
виду надбавки до доходу, струк-
тури заробітної плати, зокрема 
й такої, що не передбачена актами 
чинного законодавства, якщо зва-
жити на те, що виплачується вона 
за роботу в умовах (райони Край-
ньої Півночі та прирівняні до них 
райони), яких на території Украї-
ни немає. 

Надбавки входять до поняття 
додаткова заробітна плата (п.2.3-
2.4 Наказ міністерство статистики 
України N 323 від 11.12.1995)

До заробітку для обчислення 
пенсії включаються всі види оп-
лати праці в межах максимальної 
величини фактичних витрат на оп-
лату праці (ст. 66 Закону України 
«Про пенсійне забезпечення» від 
05.11.1991 року № 1788-XII)

4) Щодо того, чи має і повин-
но впливати на зарахування цього 
платежу до доходу, з якого обчис-
люється пенсія, те, що в різні часо-
ві проміжки часу – до і після січня 
1991 року – в одному випадку на 
підставі закону доходи за робо-
ту в районах Крайньої Півночі та 
прирівняних до них районів врахо-
вувалася для обчислення і призна-
чення пенсії, а в інших – ні, хоча 
умови праці не змінилися;

Питання роботи та призначення 
пенсій в районах Крайньої Півночі 
регулюються міжнародними угода-
ми між Україною та РФ.

5) Відповідно до міжнародних 
Угод Україна взяла на себе зобов’я-
зання нести усі витрати, пов’язані 
із здійсненням пенсійного забезпе-
чення громадян держав-учасниць 
Угоди, пенсії яким призначено 
на території України, обчислення 
якої проводиться з заробітку (до-
ходу) за періоди роботи, які за-
раховуються до трудового стажу, 
при зарахуванні до такого стажу 
періоду роботи у Російській Феде-
рації в районах Крайньої Півночі 
та прирівняних до них районах, чи 
має обчислення пенсії відбуватися 
з заробітку (доходу) без урахуван-
ня північної надбавки і чому.

Обмеження для застосування 
передбачені для районного «кое-
фіцієнта» (в т.ч. при вибутті осіб 
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з районів прирівняних до Крайньої 
Півночі), але не для «надбавки»:

• в загальну суму заробітної 
плати, на яку нараховуються стра-
хові внески, включалися процент-
ні надбавки за роботу на Крайній 
Півночі і місцевостях, прирівняних 
до районів Крайньої Півночі, а та-
кож районний та поправочний ко-
ефіцієнт (п.п. «д» п.15 Інструкції 
«Про порядок утримання страхо-
вих внесків і використання коштів 
державного соціального страхуван-
ня», затверджено постановою Пре-
зидії ВЦРПС від 29.02.1960р.), 

• особам, які проживали у ра-
йонах, де до заробітної плати ро-
бітників і службовців встановлені 
районні коефіцієнти, при призна-
ченні пенсій враховувалася фак-
тична заробітна плата, обчислена 
із застосуванням районного кое-
фіцієнта (Положення про порядок 
призначення та виплати держав-
них пенсій від 03.08.1972 року, 
Законом СРСР «Про пенсійне за-
безпечення громадян в СРСР» від 
15.05.1990 року №1480-І);

• при вибутті осіб, які прожи-
вають у районах, де до заробітної 
плати встановлено районні коефі-
цієнти, за межі районів Крайньої 
Півночі чи прирівняних до них ра-
йонів, у райони, де коефіцієнт до 
заробітної плати не встановлено, 
пенсія за їх вибором обчислюєть-
ся в такому ж порядку, але з ви-
ключенням з фактичного заробітку 
виплат за районними коефіцієнта-
ми, або із заробітку, обчисленого 
відповідно до статей 76 та 78 цього 
Закону. (Разом з тим, ч. 3 ст. 96 
Закон СРСР «Про пенсійне за-

безпечення громадян в СРСР» від 
15.05.1990 року №1480-І).

Питання роботи та призначення 
пенсій в районах Крайньої Півночі 
регулюються міжнародними угода-
ми між Україною та РФ.

Угода «Про гарантії прав гро-
мадян держав — учасниць СНД 
в галузі пенсійного забезпечення» 
від 13.03.1992 (далі – Угода): 

ст. 4 Государства-участники 
Соглашения проводят политику 
гармонизации законодательства о 
пенсионном обеспечении 

ст. 5 Настоящее Соглашение 
распространяется на все виды пен-
сионного обеспечения граждан, 
которые установлены или будут 
установлены законодательством 
государств-участников Соглаше-
ния. 

ч.2. ст. 6 Для установления пра-
ва на пенсию, в том числе пенсий на 
льготных основаниях и за выслугу 
лет, гражданам государств-участ-
ников Соглашения учитывается 
трудовой стаж, приобретенный на 
территории любого из этих госу-
дарств, а также на территории быв-
шего СССР за время до вступления 
в силу настоящего Соглашения.

ч.3. ст. 6 Исчисление пенсий 
производится из заработка (дохо-
да) за периоды работы, которые 
засчитываются в трудовой стаж.

ст. 9 Государства-участники 
Содружества рассматривают во-
просы, не урегулированные насто-
ящим Соглашением, а также свя-
занные с его применением, путем 
переговоров.

ст. 10 Государства-участники 
 Содружества берут на себя обя-
зательства информировать друг 
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друга о действующем в их госу-
дарствах пенсионном законо-
дательстве, последующих его 
изменениях, а также принимать 
необходимые меры к установлению 
обстоятельств, имеющих решающее 
значение для определения права на 
пенсию и ее размера.

Статтею 3 тимчасової Угоди 
між Урядом України та Урядом 
Російської Федерації про гаран-
тії прав громадян, які працювали 
в районах Крайньої Півночі, та 
в місцевостях, які прирівняні до 
даних районів, в галузі пенсійного 
забезпечення від 15.01.1993, дозво-
лено обчислювати стаж за нормами 
Закону Російської Федерації «Про 
державні гарантії і компенсації 
для осіб, працюючих і прожива-
ючих в районах Крайньої Півночі 
та прирівняних місцевостях» від 
19.02.1993, яким дозволено засто-
совувати пільгу при обчисленні 
стажу незалежно від факту наявно-
сті строкового трудового договору, 
тим самим на рівні міжнародних 
угод укладених між Україною та 
Росією встановлено, що на терито-
рії України гарантується пенсійне 
забезпечення громадян, які працю-
вали на території Росії в районах 
Крайньої Півночі та прирівняних 
до них місцевостях, і при цьому 
обов’язково визначено, що обчис-
лення стажу здійснюється незалеж-
но від факту наявності строкового 
трудового договору.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 За-
кону України «Про міжнарод-
ні договори» від 29 червня 2004 
року № 1906-IV, відповідно до 
якої якщо міжнародним догово-
ром України, який набрав чинності 

в установленому порядку, встанов-
лено інші правила, ніж ті, що пе-
редбачені у відповідному акті зако-
нодавства України, застосовуються 
правила міжнародного договору.

Таким чином, при неврахуванні 
північних надбавок, важливо звер-
нути увагу на наступну неузгодже-
ність дій відповідача (Управління 
Пенсійного Фонду України), який 
виконує зобов’язання України за 
Угодою від 13.03.1992р., в разі не-
виконання своїх зобов’язань, щодо 
передбачених заходів, з інформу-
вання Росії, а також з урегулюван-
ня та гармонізації законодавства:

• участники Соглашения про-
водят политику гармонизации зако-
нодательства о пенсионном обеспе-
чении (ст. 4 Угоди) 

• для установления права 
на пенсию, в том числе пенсий на 
льготных основаниях и за выслугу 
лет, гражданам государств-участ-
ников Соглашения учитывается 
трудовой стаж, приобретенный на 
территории любого из этих госу-
дарств… (ч.2. ст. 6 Угоди)

• исчисление пенсий произво-
дится из заработка (дохода) за пе-
риоды работы, которые засчитыва-
ются в трудовой стаж (ч.3. ст. 6 
Угоди)

• государства-участники Сод-
ружества рассматривают вопросы, 
не урегулированные настоящим 
Соглашением, а также связанные с 
его применением, путем перегово-
ров (ст. 9 Угоди)

• государства-участники Сод-
ружества берут на себя обязатель-
ства информировать друг друга о 
действующем в их государствах 
пенсионном законодательстве, по-
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следующих его изменениях, а также 
принимать необходимые меры 
к установлению обстоятельств, 
имеющих решающее значение для 
определения права на пенсию и ее 
размера. (ст. 10 Угоди).
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