
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТГРОМАДЯНАМ, ЯКІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 
 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 23 листопада 2011 року № 

1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи". 

 

Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України передбачено 

 

1) Для інвалідів-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.  

Осучаснити заробіток до 2006 р. (як для усіх пенсіонерів України) та здійснити з 

01.01.2012 перерахунок пенсій. Збільшити з 01.01.2012 розмір додаткової пенсії за шкоду 

заподіяну здоров’ю з 30, 20 і 15 % до 50, 40 і 30 % (як для інвалідів війни). Встановити з 

01.01.2012 мінімальний розмір пенсійної виплати для інвалідів-ліквідаторів у відсотках до 

прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність: 

- І група – 285 %; 

- П група – 255 %; 

- III група – 225 %. 

Це дасть можливість збільшити розмір пенсійної виплати у середньому з 1815 грн. 

у 2011 році до 4129 грн. у 2012 році. Перерахунок пенсійних виплат буде здійснено 

Пенсійним фондом до 15 грудня 2011 року.  

 

2) Для дітей-інвалідів з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи.  

Збільшити з 01.01.2012 розмір пенсійної виплати з 380 грн. у  2011 р. до 842 грн. у 

2012 року.  

Збільшити з 01.01.2012 розмір додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю з 15 

до 18 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це дасть можливість збільшити 

пенсійну виплату з 495 грн. у 2011 році до 994 грн. у 2012 році.  

Перерахунок пенсійних виплат буде здійснено Пенсійним фондом до 15 грудня 

2011 року. 

 

3) Для інвалідів з числа потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Збільшити з 01.07.2012 розмір пенсійної виплати на 70 % проти 2011 року, 

встановивши пенсійну виплату на рівні інших інвалідів І групи - 1250 грн., II групи - 1070 

грн., III групи - 935 грн. 

Збільшити розмір додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю з 01.07.2012 для І 

групи з 30 до 36 %, II групи – з 20 до 24 %, III групи – з 15 до 18 % прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це дасть можливість збільшити розмір 

пенсійної виплати для І групи з 767 грн. у середньому за 2011 рік до 1553 грн. у 2012 році, 

II групи – з 767 грн. у середньому за 2011 рік до 1272 грн., ІІІ групи – з 767 грн. у 

середньому за 2011 рік до 1087 грн. Перерахунок пенсійних виплат буде здійснено 

Пенсійним фондом до 15 червня 2012 року. 

 

4) Непрацездатні особи, які втратили годувальника, внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

Осучаснити з 01.01.2012 заробіток до 2006 року (як для усіх пенсіонерів України) 

та перерахувати пенсії. 

Збільшити з 01.01.2012 розмір щомісячної компенсації сім’ям за втрату 

годувальника з 10 до 12 %. Це дасть  можливість  збільшити розмір  пенсійної виплати  у 

середньому з 1787 грн. у 2011 році до 3750 грн. у 2012 році. 

Перерахунок пенсійних виплат буде здійснено Пенсійним фондом до 15 грудня 

2011 року. 



 

5) Для потерпілих громадяни, внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Збільшити з 01.07.2012 розмір додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю з 5, 

10 і 15 % до 6, 12 і 18 %. Це дасть можливість збільшити розмір цих пенсійних виплат з 

38, 77 і 115 грн. у 2011 році до 51, 101 і 152 грн. у 2012 році. 

Перерахунок пенсійних виплат буде здійснено Пенсійним фондом до 15 червня 

2012 року. 

 


