
Проведено індексацію пенсій  з 1 березня 2021 року 

 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 22 лютого 2021 року №127 

«Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році», пунктом 1 якої  

врегульовано проведення автоматичної індексації пенсійних виплат.  Цього року 

перерахунок пенсій згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини 

другої статті 42 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” проведено  з 

березня із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в 

Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 

1,11.  

     Для раніше призначених пенсій це вже третя індексація: 

1) пенсії було проіндексовано з 01.03.2019 року і перераховано від середньої заробітної 

плати в Україні 4404,35 грн.. ( 3764,63 грн.. * 1,17);  

2) з 01.05.2020 року розрахунок пенсій проводився  від  середньої заробітної плати в Україні 

4888,83 грн..  (4404,35 грн.. * 1,11 ); 

3) з 01.03.2021 розрахунок пенсії проводиться від середньої заробітної плати в Україні 

5426,63 грн.. ( 4888,83грн..*1,11). 

  Не індексуються пенсії призначені в 2019-2021 роках. 

У разі, коли розмір підвищення  основного розміру пенсії в результаті перерахунку  

буде меншим за 100 гривень, до пенсії встановлять доплату в сумі, якої не вистачає до 

зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків.  

  Абзацом 3 пункту 1 цієї постанови КМУ установлено, що з 01.03.2021 року  в разі , 

коли місячний розмір пенсійних виплат з урахуванням  надбавок, підвищень, цільової 

грошової допомоги , сум індексації , інших доплат до пенсії, встановлених законодавством ( 

крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, призначену 

відповідно до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з урахуванням 

страхового стажу не менше: 35 років для чоловіків та 30 років  для жінок,  не досягає 2200 

гривень, таким особам  надається  доплата  до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного 

розміру, яка враховується під час подальших перерахунків.  

        

Приклади перерахунків пенсії з 01.03.2021 року: 

1. Пенсіонер А . призначено пенсію в липні 2017 року, працює та має 35 років  10 

місяців стажу, коеф. зарплати 1.10968.  

Розмір пенсії до перерахунку 2100 грн., а саме: 

1943,95 грн. – осн. розмір пенсії (4888,83 грн.* 1,10968 коеф.з-ти )*0,35833 коеф. стажу) 

156,05 грн. - доплата до 2100 грн. з 01.05.2020 року 

Розмір пенсії після перерахунку 2200 грн., а саме: 

2157,80  грн.– осн. розмір пенсії (( 5426,63 грн.  * 1,10968 коеф.з-ти )*0,35833 коеф.стажу; 

42,20 грн. - доплата до 2200 грн. з 01.03.2021 року. 

 Основний розмір пенсії збільшився на 183,85 грн. ( 2157,80-1973,95).  

Загальний розмір пенсії після перерахунку  менше 2200, тому є доплата 42,20 грн.. 

 В загальному пенсійна виплата збільшилась на 100,00 грн.. 

2 Пенсіонерка О. призначено пенсію за віком в січні 2011 року, продовжує 

працювати, має 45 років  2 місяці стажу, коеф. зарплати 1,44914 

Розмір пенсії до перерахунку 3468,40 грн.  а саме: 

3199,90 грн. – осн. розмір пенсії  (4888,83 грн. * 1,44914 коеф.з-ти) *0,45167коеф. стажу; 

268,50 грн. –допл. за понаднормативний стаж за 25 років ( 1074,00 грн. прож.мін *25%). 

Розмір пенсії після перерахунку 3820,40 грн., а саме: 

3551,90 грн.  – осн. розмір пенсії ( 5426,63 грн. * 1,44914 коеф.з-ти )*0,45167коеф. стажу; 

268,50 грн. – допл. за понаднормативний стаж за 25 років ( 1074,00 грн. прож.мін *25%); 

Отже , пенсійна виплата збільшилась на 352,00 грн.. 

3 .Пенсіонерка Н. призначено пенсію за віком в січні 2011 року, не працює, має 42  

років  8 місяців стажу, коеф. зарплати 1,01861. 

Розмір пенсії до перерахунку 2789,18 грн., а саме: 



2124,74 грн. – осн. розмір пенсії ( 4888,83грн. *1,01861 коеф.з-ти )*0,42667коеф. стажу; 

275,26 грн. - доплата до пенсії 65 річній особі ( з 01.01.2021 року до 2400,00 грн.); 

389,18 грн. – доплата за понаднормативний стаж (1769,00*22%) 

Розмір пенсії після перерахунку 2789,18 грн. , а саме: 

2358,46 грн. – осн. розмір пенсії ( 5426,63 грн. * 1,01861 коеф.з-ти )*0,42667коеф. стажу; 

41,54 грн. - доплата до пенсії 65 річній особі ( з 01.01.2021 року до 2400,00 грн.); 

389,18 грн. – доплата за понаднормативний стаж (1769,00*22%) 

Основний розмір пенсії збільшився на 233,73 грн.  , а пенсійна виплата з 01.03.2021 року не 

змінилась . 

4.Пенсіонерка К. призначено пенсію за віком в травні 2019 року, не працює, має 

39 років  8 місяців стажу, коеф. зарплати 0,50665. 

Розмір пенсії до перерахунку 2100,00 грн., а саме: 

1243,80 грн. – осн. розмір пенсії ( 6188,89 грн. сер.з-та по Україні за 2018р.* 0,50665 коеф.з-

ти) *0,39667 коеф. стажу ; 

111,94 грн. – доплата за понаднормативний стаж  9 рік ( 1243,80 осн.розм пенсії  * 9%) 

248,76  грн. - підвищення  ст. 29 п.3  ( 1243,80*20%); 

164,50 грн.  - доплата до прожиткового мінімуму 1769,00 грн.; 

331,00 грн. доплата до 2100,00 грн. з 01.05.2020 р. 

Розмір пенсії після перерахунку 2200,00 грн., а саме: 

1243,80 грн. – осн. розмір пенсії ( 6188,89 грн. сер.з-та по Україні за 2018р.* 0,50665 коеф.з-

ти) *0,39667 коеф. стажу ; 

111,94 грн. – доплата за понаднормативний стаж  9 рік ( 1243,80 осн.розм пенсії  * 9%) 

248,76  грн. - підвищення  ст. 29 п.3  ( 1243,80*20%); 

164,50 грн.  - доплата до прожиткового мінімуму 1769,00 грн.; 

431,00 грн. - доплата до 2200 грн. з 01.03.2021 року. 

Основний розмір пенсії не індексувався, оскільки призначено в 2019 році, а загальний розмір 

пенсійної виплати  збільшився на 100,00 грн.. 

     

Перерахунок пенсій проведено автоматизовано за матеріалами пенсійних справ. 

Перераховано пенсію з 01.03.2021 року  кожному індивідуально і розмір пенсії залежить від 

страхового стажу та заробітної плати . 

      Не проводиться індексація пенсій призначених  за «спеціальними» законами (державним 

службовцям, посадовим особам ОМС, прокурорам, суддям, народним депутатам тощо).  Слід 

зазначити, що у разі,  якщо розмір пенсії  таких пенсіонерів після перерахунку згідно ЗУ 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  більший, даним особам 

проведено перерахунок без особистого звернення до органів Пенсійного фонду України. 

Проконсультуватися можна за безкоштовним номером телефону контакт-центру  у 

Вінницькій області  0-800-219-108. 


