
 

Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області повідомляє: 

Підвищення пенсій з 01.05.2017. Нюанси 

 
 

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, з  01 травня 2017 року в Україні зміниться 

розмір прожиткового мінімуму для відповідних категорій громадян. Як це позначиться на пенсійному забезпеченні? Кому і чого 

очікувати? 
 

 

Пенсія і  

прожитковий 

мінімум 

 

 

У травні місяці пенсіонерам 

перерахують пенсії. 

Це пов'язано із зміною 

прожиткового мінімуму для осіб, 

що втратили працездатність, який з 

01.05.2017 становить 1312,00 грн. 

 

Перерахунок у зв'язку із зміною 

прожиткового мінімуму буде 

здійснено тільки непрацюючим 

пенсіонерам в автоматичному 

режимі за матеріалами пенсійних 

справ, тому звертатися в органи 

Пенсійного фонду  не потрібно 

(виняток — особи, які звільнилися 

з роботи та не повідомили про це 

органи Фонду, в цьому разі слід 

подати  відповідну заяву та 

трудову книжку із записом про 

звільнення). 

 

Мінімальні пенсії  

за віком 
 

 

Стаття 28 Закону України “Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування” передбачає встановлення 

мінімального  розміру пенсії за віком та 

доплати за понаднормовий стаж. 

Мінімальний розмір пенсії за віком та 

доплата за понаднормовий стаж (яка 

обчислена у відсотках від мінімального 

розміру пенсії за віком) визначаються  з 

урахуванням прожиткового мінімуму, 

встановленого для осіб, що втратили 

працездатність - 1312,00 грн. 

 

Мінімальна пенсія встановлюється 

за наявності повного страхового 

стажу. 
 

Повний страховий стаж  для пенсій 

призначених до 01.10.2011  - 25 років 

(для чоловіків) та 20 років (для жінок).  



 А для пенсій, призначених після 

01.10.2011 або перерахованих після цієї 

дати з урахуванням стажу та заробітку  

-35 років (для чоловіків) та 30 років 

(для жінок) 

За наявності страхового стажу меншої 

тривалості пенсія за віком 

встановлюється в розмірі, 

пропорційному наявному страховому 

стажу, виходячи з мінімального розміру 

пенсії за віком (але не менше 

949,00 грн). 

 

Мінімальні пенсії у 

зв'язку з втратою 

годувальника 

 

Розмір пенсії у зв'язку  з втратою 

годувальника на одного 

непрацездатного члена сім'ї  

становить не менше 

100% (1312,00 грн), на двох — 

120% (1574,40 грн), на трьох і 

більше — 150 % прожиткового 

мінімуму для осіб, що втратили 

працездатність (1968,00 грн). Якщо 

розмір пенсійної виплати менше, 

то таким особам надається 

щомісячна державна адресна 

допомога до пенсії у сумі, якої не 

вистачає до зазначених розмірів. 

 

Мінімальні розміри пенсій по 

втраті годувальника, які 

призначаються членам сімей 

військовослужбовців - 200 % (на 

кожного утриманця) —  

2624,00 грн 

 

Мінімальні пенсії  

по інвалідності 

 

 

Мінімальна пенсійна виплата для 

інвалідів I, II та Ш груп 
встановлюється на рівні прожиткового 

мінімуму для осіб, що втратили 

працездатність. З 01.05.2017  — 

1312,00 грн. 



 

Надбавки почесним 

донорам 

 

 

Стаття 13 Закону України “Про  

донорство крові та її компонентів” 

передбачає, що  до пенсії почесним 

донорам встановлюється надбавка 

у розмірі 10 % від затвердженого 

прожиткового мінімуму на одну 

особу в розрахунку на місяць. 

Розмір такого мінімуму з 

01.05.2017 — 1624,00 грн. Тому 

розмір надбавки — 162,40 грн. 

Надбавки та 

 підвищення 

 

 

Виходячи із прожиткового мінімуму 

1312,00 грн будуть визначені  розміри 

підвищень  ветеранам війни і жертвам 

нацистських переслідувань; за особливі 

заслуги перед Україною;  державної 

соціальної допомоги на догляд;  

надбавки на утриманців відповідно  до 

Закону  України “Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та  деяких інших 

осіб” 

 

Пенсія шахтарям 
 

Мінімальний розмір пенсії особам, 

на яких поширюється дія Закону 

України “Про підвищення 

престижності шахтарської праці”, 

та працівникам, зайнятим повний 

робочий день під землею 

обслуговуванням зазначених осіб, 

які відпрацювали на підземних 

роботах не менше 15 років (для 

чоловіків) та 7,5 років (для жінок) 

за затвердженим Урядом Списком 1 

виробництв, робіт, професій, посад 

і показників, встановлюється 

(незалежно від місця останньої 

роботи) у розмірі 80 % середньої 

заробітної плати шахтаря, але не 

менше трьох розмірів 

прожиткового мінімуму, 

встановленого для осіб, що 

втратили працездатність. Виходячи 

 

Мінімальний 

розмір пенсій 

інвалідам та 

учасникам  бойових дій 

 

 

- для інвалідів війни І групи — 

3739,20 грн (1312,00 грн x 285 %); 

 

-для інвалідів війни II групи — 

3345,60 грн (1312,00 грн х 255 %); 

 

- для інвалідів війни III групи — 

2952,00 грн (1312,00 грн х 225 %); 

 

-для учасників бойових дій — 

2164,80 грн (1312,00 грн x 165 %); 

 

- для учасників бойових дій та 

інвалідів війни, яким виповнилося 

85 років — 3739,20 грн (1312,00 грн x 

285 %). 

 

Пенсії за особливі заслуги 

виплачуються понад зазначені пенсійні 

виплати. 



з цього, мінімальний розмір пенсії 

непрацюючих шахтарів 

становитиме з 01.05.2017 — 

3936,00 грн (1312,00 грн х 3) 

 

Пенсія для 

пенсіонерів, що 

працюють 

 

 

Відповідно до  частини 3 статті 42 

Закону України “Про 

загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування”  

пенсіонерам, які працюють, пенсія 

перераховуються після звільнення з 

роботи з урахуванням 

прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність, на 

дату звільнення. 

 

Мінімальні пенсії 

інвалідам-

чорнобильцям 

 

 

 

 

 

Розмір мінімальної пенсійної виплати  

інвалідам-чорнобильцям: 

 

- для інвалідів  І групи —  

3739,20 грн (1312,00 грн x 285 %); 

 

-для інвалідів  II групи —  

3345,60 грн (1312,00 грн х 255 %); 

 

- для інвалідів III групи — 2952,00 грн 

(1312,00 грн x 225 %). 

 

Пенсії за особливі заслуги 

виплачуються понад зазначені пенсійні 

виплати. 

 

Увага! З 01 травня 2017 року залишаться без змін розміри підвищень та доплат, які встановлено у фіксованому розмірі, а не у 

відсотках від прожиткового мінімуму, а саме підвищення дітям війни (66,43 грн) та членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців 

(398,58 грн), компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (113,88 грн) та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю (постанова Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2014 № 112). 

ВАЖЛИВО! ЗАГАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ  МОЖЕ НЕ ЗБІЛЬШИТИСЯ У ГРОМАДЯН, В СКЛАДОВИХ ПЕНСІЙНОЇ ВИПЛАТИ 

ЯКИХ Є ФІКСОВАНА ІНДЕКСАЦІЯ. Якщо з 01 травня 2017 року підвищення призначеного розміру пенсії  менше суми фіксованої 

індексації, то на суму підвищення пенсії проводиться зменшення суми фіксованої індексації.  

Нагадуємо пенсіонерам, що для них працюють телефони гарячих ліній як в головному управлінні (0552) 35-39-02, (0552) 45-39-

38 (управління військовослужбовців), у м. Херсоні ((0552) 42-95-71), так і в підвідомчих управліннях Фонду, де спеціалісти нададуть 

кваліфіковану консультацію та допоможуть розібратися у законодавчих новаціях. 


