З 1 грудня 2012 року проводиться чергове підвищення пенсій
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З 1 грудня 2012 року проводиться чергове підвищення пенсій у зв’язку із підвищенням
прожиткового мінімуму відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України
на 2012 рік”.
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 грудня збільшується з
856 грн. до 884 грн. У зв’язку з цим з 1 грудня підвищуються:
- пенсії непрацюючим пенсіонерам (доплата до мінімального розміру пенсії за віком,
надбавки до пенсій за понаднормовий стаж, які обчислені виходячи із розміру
прожиткового мінімуму);
- надбавки, підвищення, додаткові пенсії та інші виплати, розмір яких обчислюється
виходячи із розміру прожиткового мінімуму (підвищення до пенсії ветеранам війни, дітям
війни, жертвам нацистських переслідувань, додаткова пенсія особам, постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи, державна соціальна допомога на догляд, розміри
надбавок до пенсій донорам, надбавки до пенсії донорам);
- розміри пенсій за особливі заслуги (відповідно до Закону України "Про пенсії за
особливі заслуги перед Україною" пенсії за особливі заслуги встановлюються у розмірі
від 20% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто, з 1
грудня розмір цих пенсій складе 176,80 – 353,60 гривень);
- мінімальні розміри пенсій (без урахування надбавок, підвищень та додаткової пенсії), що
визначаються виходячи із прожиткового для осіб, які втратили працездатність для
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з 1 грудня складуть: для
інвалідів І групи 1591,20 грн., ІІ групи -1414,40 грн., ІІІ групи – 1281,80 грн., та для інших
інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською
катастрофою з 1 грудня складуть: для інвалідів І групи 1326,00 грн., ІІ групи -1105,00
грн., ІІІ групи – 972,40 грн.,
- розмір найменшої пенсійної виплати інвалідам війни та інвалідам - учасникам ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою (найменша пенсійна виплата (без
урахування пенсії за особливі заслуги перед Україною) інвалідам війни та інвалідам учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено
причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, складає 285%, 255% і
225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність для інвалідів І, ІІ та ІІІ
групи відповідно і з 1 грудня складе: для інвалідів І групи 2519,40 грн., ІІ групи - 2254,20
грн., ІІІ групи – 1989,00 грн.);
- розміри щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку
із закриттям Чорнобильської АЕС, які на 15 грудня 2000 р. перебували в трудових
відносинах з Чорнобильською АЕС на постійній основі (крім сумісників) і мають право на
отримання пенсії як на загальних, так і на пільгових умовах, а також по інвалідності і
вивільнені у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС (далі - щомісячна доплата),
становить при стажі роботи на цій станції до 5 років 25 % розміру прожиткового
мінімуму, визначеного на відповідний рік для осіб, які втратили працездатність. За
кожний наступний повний рік роботи щомісячна доплата збільшується на 5% розміру
зазначеного прожиткового мінімуму. Максимальний розмір щомісячної доплати не може
перевищувати розміру такого мінімуму, Таким чином з 1 грудня ця доплата складає 221 –
884 гривні
- мінімальний розмір пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника (не
менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність для пенсій за віком,
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по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника на одного утриманця, з 1 грудня
2012 року це 884 грн., мінімальна пенсія у зв’язку з втратою годувальника на двох
утриманців 120% зазначеного прожиткового мінімуму – 1060,80 грн., на трьох і більше
150% – 1326 гривень);
Якщо щомісячний розмір пенсійних виплат чи державної соціальної допомоги не досягає
прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність,
таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає
до зазначеного прожиткового мінімуму незалежно від факту роботи. Тому і працюючі і
непрацюючі пенсіонери будуть отримувати пенсію у розмірі не менше прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Перерахунок зазначених виплат здійснюється за матеріалами пенсійних справ. Мінімаль
ні пенсійні виплати, надбавки та підвищення до пенсій з 1 грудня 2012 року
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