
БОРИСПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

УКРАЇНИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ: 

 

 ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК, ПІДВИЩЕНЬ, ДОДАТКОВОЇ ПЕНСІЇ, 

ІНДЕКСАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОПЛАТ ДО ПЕНСІЙ, ВСТАНОВЛЕНИХ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ 

 Необхідні документи: 

1. Заява; 

2. 2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та його копію; 

3. документ  про присвоєння реєстраційного номера  облікової картки платника 

податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування та його копія. 
ДОКУМЕНТИ , ЯКІ ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ОСОБИ: 

- про визнання  заявника  ветераном війни, особою, на яку поширюється чинність 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» , 

або особою , яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення  

пенсій згідно зі статтями 12-16 Закону  України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»), та їхні копії; 

- про визначення особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для 

підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні»), та їхні копії; 

- про визнання заявника реабілітованим або членом його сім’ї, якого було 

примусово переселено (для підвищення пенсії згідно з пунктом «г» статті 77 

Закону України «Про пенсійне забезпечення»), та їхні копії; 

- про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової 

пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») та їхні копії; 

- експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку з дією іонізуючого 

випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС ( для призначення компенсаційної виплати відповідно до 

статті 52 Закону України   «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») ; 

- про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України», «Почесний 

донор СРСР»(для встановлення надбавки відповідно до Закону України «Про 

донорство крові та її компонентів») та їхні копії; 

- про визнання особи  жертвою нацистських переслідувань або дружиною 

(чоловіком) померлої жертви нацистських переслідувань (для підвищення пенсії 

або щомісячного довічного грошового утримання згідно зі статтями 6-1-6-4 

Закону України «Про жертви нацистських переслідувань») та їхні копії. 
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВКИ НА УТРИМАНЦІВ: 

- про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї; 

- свідоцтво про народження непрацездатного члена сім’ї та його копія; 

- про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 

непрацездатного члена сім’ї (за наявності); 

- довідка про навчання непрацездатного члена сім’ї. 
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВКИ НА ДОГЛЯД: 

Інвалідам І групи надбавка встановлюється  незалежно від виду отримуваної 

пенсії: 



Одиноким інвалідам ІІ групи, одиноким одержувачам пенсій за віком та за 

вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду: 

- заява про встановлення надбавки; 

- заява про те, що пенсіонер не має працездатних дітей (незалежно від їхнього 

місця проживання), які зобов’язані за законом його утримувати; 

- висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що особа потребує 

постійного стороннього догляду; 

- довідка про склад сім’ї, видана за місцеи проживання. 

Одиноким інвалідам ІІ та ІІІ групи, які досягли пенсійного віку: 

- заява про встановлення надбавки; 

- заява про те, що пенсіонер не має працездатних дітей (незалежно від їхнього 

місця проживання), які зобов’язані за законом його утримувати; 

- довідка про склад сім’ї, видана за місцеи проживання. 

 

 


