
 

          Бориспільське об’єднане управління Пенсійного фонду України надає  

консультації, щодо осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України 

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб» та були призвані на військову службу, за контрактом у разі 

виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення 

рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк 

до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про 

демобілізацію до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного 

захисту. 

Статтею 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено, що 

пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за 

цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи 

загальної мобілізації, на особливий період або прийняття на військову 

службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує 

національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та 

(або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або 

до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та 

підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не 

припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій 

здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного 

прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий 

розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до 

повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у 

розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку 

з мобілізацією, на особливий період. 

Зважаючи на сказане, після звільнення з військової служби та у разі 

виявлення бажання перегляду розміру пенсії таким особам слід звернутися 

до уповноваженого структурного підрозділу Міністерства оборони України, 

Національної гвардії України, тощо  з питання надання документів для 

перегляду розміру пенсії до органів Пенсійного фонду України. 

           При цьому надається, зокрема, грошовий атестат, довідка про 

додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років. 

           При обчислення пенсії грошове забезпечення визначатиметься з 

урахуванням пункту 7 Порядку, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України №393 від 17.07.1992р., у тому числі середній розмір 

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії – за 24 

останні повні фактичні місяці служби перед звільненням.  

 

 

 


