
Розміри мінімальної пенсійної виплати та 

підвищень з 01 травня 2016 року   
Найменування виплати 

Мінімальна пенсійна виплата (відповідно  до статті 28 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

 

1130.00 грн. 

Підвищення, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»                                                            було                  стало                                    

Підвищення інвалідам війни 1 групи  535,00 грн. 565,00 грн. 

Підвищення інвалідам війни 2 групи 428,00 грн. 452,00 грн. 

Підвищення інвалідам війни 3 групи 321,00 грн. 339,00 грн. 

Підвищення учасникам бойових дій 267,50 грн. 282,50 грн. 

Підвищення учасникам війни 160,50 грн. 169,50 грн. 

Підвищення учасникам війни нагороджених медаллю 214,00 грн. 226,00грн. 

Мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій 

                                                                                                  було                  стало 

Інвалідам  війни І групи 3049,50 грн. 3220,50 грн. 

Інвалідам  війни ІІ групи 2728,50 грн. 2881,50 грн. 

Інвалідам  війни ІІІ групи 2407,50 грн. 2542,50 грн. 

Учасники бойових дій  1765,50 грн. 1864,50 грн. 

Мінімальна пенсійна виплата інвалідам ЧАЕС 

                                                                                                   було                 стало 

Інвалідам  І групи 3049,50 грн. 3220,50 грн. 

Інвалідам  ІІ групи 2728,50 грн. 2881,50 грн. 

Інвалідам  ІІІ групи 2407,50 грн. 2542,50 грн. 

Підвищення передбачені Законом України « Про жертви нацистських 

переслідувань»                                                                             було                        стало  

Неповнолітнім в’язням  267,50 грн. 282,50 грн. 

Неповнолітнім в’язням – інвалідам І групи 535,00грн. 565,00 грн. 

Неповнолітнім в’язням-  інвалідам ІІ групи 428,00 грн. 452,00грн. 

Неповнолітнім в’язням-інвалідам ІІІ групи 321,00 грн. 339,00грн. 

Колишнім в’язням концтаборів та інших місць 

 примусового тримання  
 

160,50 грн. 169,50грн. 

Колишнім в’язням концтаборів та інших місць 

примусового тримання, нагороджених медаллю  
 

214,00 грн. 226,00 грн 

Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни , передбачена Законом 

України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію 

та інвалідам»                                                                        було                   стало 

Інваліди війни І групи підгрупи А 1070.00 грн. 1130,00 грн. 

Інваліди війни І групи підгрупи Б 535.00 грн. 565,00 грн. 

Інваліди війни ІІгрупи  267,50 грн. 282,50 грн. 

Інваліди війни ІІІ групи  160,50 грн. 169,50 грн. 
  

 

     Виходячи із  розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.05.2016 року- 1130 грн.  не 

провадиться -  підвищення дітям війни  відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни», додаткової 

пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю  та компенсаційні виплати  за втрату годувальника  відповідно до Закону України 

«Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».  


