
Розміри пенсії (за наявності права на 
військову пенсію, у разі встановлення 

інвалідності): 

 інваліду війни І групи – 100 % 
відповідних сум грошового 
забезпечення  

 інваліду війни ІІ групи – 80 % 
відповідних сум грошового 
забезпечення 

 Інваліду війни ІІІ групи – 60 % 
відповідних сум грошового 
забезпечення 

Гарантії для призначення дострокової 
пенсії за віком при встановленні пенсії 

на загальних підставах: 

 для чоловіків у 55 років та 
наявності не менш ніж 25 років 
страхового стажу 

 для жінок у 50 років та 
наявності не менш ніж 20 років 
страхового стажу 

Надбавки та підвищення до пенсії 
учасникам АТО: 

для 

інвалідів 

війни I 

групи 

 (50% прожиткового 

мінімуму для осіб, 

які втратили 

працездатність) 

для 

інвалідів 

війни IІ 

(40% прожиткового 

мінімуму для осіб, 

які втратили 

групи працездатність) 

для 

інвалідів 

війни IІІ 

групи 

(30% прожиткового 

мінімуму для осіб, 

які втратили 

працездатність) 

для 

учасників 

бойових 

дій 

(25% прожиткового 

мінімуму для осіб, 

які втратили 

працездатність) 

 

Мінімальні пенсійні виплати з 
урахуванням підвищень, допомоги, 
доплат та надбавок не можуть бути 

нижче: 

для 

інвалідів 

війни I 

групи 

285 % прожиткового 

мінімуму для осіб, які 

втратили 

працездатність  

 

для 

інвалідів 

війни IІ 

групи 

255 % прожиткового 

мінімуму для осіб, які 

втратили 

працездатність  

для 

інвалідів 

війни IІІ 

групи 

225 % прожиткового 

мінімуму для осіб, які 

втратили 

працездатність  

 

для 

учасників 

бойових 

дій 

165% прожиткового 

мінімуму для осіб, які 

втратили 

працездатність 

З 1 січня 2015 року набрали 
чинності такі зміни: 

 пенсії у разі втрати 
годувальника членам сімей загиблих 
при виконанні службових обов'язків 
підвищуються з 40 до 70% грошового 
забезпечення годувальника на одного 
члена сім'ї, на двох і більше - 90 %, але 
не менше 40 % на кожного 
непрацездатного члена сім'ї. 

 мінімальний розмір пенсії у разі 
втрати годувальника збільшився з 
одного прожиткового мінімуму до 
двох  

 До пенсій в разі втрати 
годувальника (за наявності 
посвідчення члена сім’ї загиблого 
(померлого) військовослужбовця) 
призначаються підвищення, 
передбачені Законом України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звертатися до: 

районних військових 
комісаріатів та до Головного 
управління Пенсійного фонду України 
в Миколаївській області 

При собі мати такі документи  

 паспорт, ідентифікацій код; 

 довідка МСЕК (для інвалідів); 

 свідоцтво про смерть (для 
пенсій по втраті годувальника); 

 повідомлення військової 
частини про смерть 
військовослужбовця; 

 довідку про причину смерті; 

 довідку про обставини травми 
(поранення, контузії, каліцтва) на 

 військовослужбовця військової 
частини №_____. 

Документи подаються 
представниками силових структур та 
відомств, особисто заявниками або 
уповноваженими особами. 

 

 

 

Департамент соціального захисту 
населення Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

 

 

Пенсійне забезпечення 

учасників АТО 
 

 

 

 

 


