
                                                                                                 Справа №2-о-122/10  

                                                                     

РIШЕННЯ    

IМЕНЕМ УКРАЇНИ    

  21 жовтня 2010 року Орджонікідзевський  районий суд м. Харкова    

у складi: головуючого – суддi Єрмоленко В.Б.    

при секретарi – Вовк О.Ю.  

за участю заявника ОСОБА_3  

представника заінтересованої особи-Чуприної Я.О.  

розглянувши у вiдкритому судовому засiданнi в м.Харкові цивiльну справу окремого 

провадження за заявою ОСОБА_3,  заінтересована особа- Управління Пенсійного Фонду 

України в Орджонікідзевському районі м.Харкова про встановлення факту, що має 

юридичне значення, -  

  ВСТАНОВИВ:    

      Заявник ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою , заінтересована особа- Управління 

Пенсійного Фонду України в Орджонікідзевському районі м.Харкова про встановлення 

факту її роботи фармацевтом саме в аптечному кіоску ПФ «Міла-Ю» у період з 11.03.2002 

р. по 27.09.2004 р.  Встановлення цього юридичного факту потрібно для оформлення 

пенсії за вислугою років. В обгрунтування своїх вимог ОСОБА_3 посилається на те, що 

19.08.2010 р. вона звернулася до Управління Пенсійного Фонду України в 

Орджонікідзевському районі м.Харкова про призначення їй пенсії за вислугою років, 

оскільки пільговий стаж роботи становив 25 років. За вимогою інспектора ПФ,  до заяви 

були додані документи з попередніх місць роботи заявника. При розгляді пенсійної 

справи в Обласному Управлінні Пенсійного фонду України,  виявлений недолік, який 

перешкоджає призначенню пенсії, тому як за трудовою книжкою не прослідковується 

зарахування на роботу саме до аптеки або аптечного кіоску,    які займаються роздрібною 

торгівлею лікарських засобів. В судовому засіданні ОСОБА_3 підтримала заяву в повному 

обсязі.  

              Представник заінтересованої особи - Управління Пенсійного Фонду України в 

Орджонікідзевському районі м. Харкова проти  задоволення заяви заперечував, 

посилаючись на те, що  постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. «Про 

перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота 

на яких дає право на пенсію за вислугу років» встановлено, що право на таку пенсію 

мають провізори, фармацевти, які працювали саме в аптеках, аптечних кіосках. У трудовій 

книжці ОСОБА_3 міститься запис про її роботу на посаді фармацевта у ПФ « Міла-Ю», 

але відомостей про те, що   ця приватна фірма відноситься до закладу охорони здоров’я 

заінтересованої особі не було надано, тому у призначенні пенсії відмовлено.  

     Суд, вислухавши пояснення сторін, допитавши свідка,  перевіривши матеріали справи 

та надані докази , приходить до наступного.  

             Відповідно до запису у трудовій книжці ОСОБА_3 за  № 17 від 11.03.2002 р. , вона 

була прийнята на посаду фармацевта у приватну фірму «Міла-Ю»  , де працювала до 

27.09.2004 р. Як зазначила ОСОБА_3, на теперішній час фірма «Міла-Ю» припинила свою 

діяльність, а тому неможливо, на вимогу співробітників  управління пенсійного фонду, 

 надати накази про прийняття та звільнення з роботи.  

             Згідно  п. «е» ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію 

за вислугу років мають      працівники освіти, охорони здоров'я та соціального 

забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що 

затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від 

віку.  

             Як вбачається з «Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та 

соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» № 909, 



затв. Постановою Кабінету Міністрів України  04.11.1993 р., такими закладами розділу 

«охорона здоров’я» є аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини.    

     Відповідно до наданої суду  ліцензії серії НОМЕР_1, приватна фірма «Міла-Ю» 

займалася роздрібною реалізацією лікарських засобів. З ліцензії випливає, що місцем 

провадження діяльності є аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски  із зазначенням їх місця 

знаходження, у тому числі по АДРЕСА_1 Допитана судом як свідок, ОСОБА_4 пояснила, 

що вона працювала в ПФ «Міла-Ю» у період з 2002 р. по 2004 р. на посаді фармацевта 

разом із заявницею. Місцем роботи був аптечний кіоск, розташований у приміщенні 

пологового будинку № 6  м.Харкові за адресою: АДРЕСА_1 На теперішній час ПФ «Міла-

Ю» припинила свою діяльність, тому   ОСОБА_3 не має можливості надати відповідачу 

накази про зарахування її на роботу та звільнення  з роботи.  

             Доводи представника відповідача на те, що фірма «Міла-Ю» не  привела назву 

закладу у відповідність з наказом Міністерства охорони здоров’я України, а тому 

ОСОБА_3, що обіймали посаду фармацевта,  не може бути зарахована до стажу робота  у 

приватній фірмі,  є хибними.        

             Наказом № 385 Міністерства охорони здоров'я України  від 28.10.2002 р. «Про 

затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та 

посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я» 

передбачено, що з метою забезпечення державної політики щодо створення та 

функціонування закладів охорони здоров'я і заняття медичною і фармацевтичною 

діяльністю ,  затверджений перелік  закладів охорони здоров'я, до складу якого входять 

фармацевтичні (аптечні) заклади: аптека, аптечна база (склад) та інші, із зазначенням 

назви цих закладів ( розділ 1.1 п. 3).  На керівников органів і закладів охорони здоров'я 

покладено обов’язок щодо приведення у відповідність до цього наказу мережі та назв 

закладів охорони здоров'я.  Таким чином, зі змісту наказу  випливає, що перелік 

стосується державних, комунальних закладів та не вбачається, що  він поширюється на 

заклади всіх форм власності,  у тому числі на приватні фірми, товариства. У даному 

випадку, ПФ «Міла-Ю» мала ліцензію Державного департаменту з контролю за якістю, 

безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення серії 

НОМЕР_2 від 14.06.2002 р. та займалася виключно роздрібною торгівлею лікарських 

засобів.    

               Частиною 2 ст. 256 ЦПК України передбачено, що  у судовому порядку можуть 

бути встановлені факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих 

чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх 

встановлення .       

           Зiбранi у справi докази та їх належна оцiнка дають пiдстави для встановлення 

факту,  яке має для ОСОБА_3 юридичне значення, а саме, що вона працювала 

фармацевтом в аптечному кіоску .  

            На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 10, 11, 15, 60,  209, 212, 214-215, ч.2 

ст.256, 257 ЦПК України, суд -    

  ВИРIШИВ:    

               Задовольнити заяву ОСОБА_3 .    

           Встановити факт, що ОСОБА_3 працювала фармацевтом ПФ «Міла-Ю» у період з 

11.03.2002 р. по 27.09.2004 р. саме в аптечному кіоскі.  

            Рiшення може бути оскаржено в апеляцiйному порядку через суд першої iнстанцii 

 протягом десяти днів з дня його проголошення.  

              СУДДЯ   

 


