
Про індексацію та перерахунок пенсій 

 
24 лютого 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову 

№168 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових 
заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих 

верств населення у 2023 році», згідно з якою: 
 

З 1 березня 2023 року 
 

1. Проіндексуються пенсії, призначені відповідно до законів 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі 

– Закон №1058), «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон 

№796), «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» (далі - Закон №2262) (особам з числа 

військовослужбовців строкової служби). 

Перерахунок пенсій проводиться згідно з Порядком проведення 
перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону 

№1058, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
20.02.2019 №124 шляхом збільшення показника середньої заробітної 

плати з якого обчислено пенсію на коефіцієнт 1,197. До пенсій, 
призначених відповідно до Закону №1058, розмір яких не підвищиться, 

встановлюється щомісячна доплата у розмірі 100 грн, у межах 
максимального розміру пенсії встановленого законом (станом на 1 січня 

2023 року – 20 930 грн). 
Розмір підвищення обмежено 1500 грн, тож після перерахунку 

розмір пенсії, в залежності від року призначення пенсії та її розміру, 
збільшиться мінімум на 100 грн, максимум на 1500 грн. 

 
2. Перерахуються на коефіцієнт 1,197 розміри пенсій (без 

урахування надбавок, підвищень, тощо), призначені відповідно до ст.ст. 

13, 21, 36 Закону №2262, мінімальні розміри пенсій по інвалідності 
внаслідок війни (ст.22 Закону №2262) і мінімальні розміри пенсій по 

інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (ч.3 ст.54 Закону № 796). 

 
3. Проіндексуються на вище зазначений коефіцієнт 

щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності та  особам, які отримують страхові виплати у разі смерті 
потерпілого, у межах максимального розміру щомісячної страхової 

виплати, визначеної частиною другою статті 31 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (4 мінімальні 

заробітні плати, на 1 березня 2023 – це 26 800грн). 
 

4. Збільшаться розміри мінімальних пенсійних виплат: 

1)  3120 грн - непрацюючим пенсіонераму віці від 65 років і 
більше, які мають страховий стаж не менше 30 років - жінки, 35 років – 

чоловіки, якщо пенсія за віком, не досягає цього розміру,  до пенсії 



встановлюється щомісячна доплата у сумі, що не вистачає до 

зазначеного розміру; 
2) 2760 грн - пенсіонерам, яким не виповнилося 70 років 

(крім осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту), страховий стаж яких 
становить не менше 30 років у жінок, 35 років у чоловіків та особам  з 

інвалідністю І групи незалежно від віку та тривалості страхового 
стажу, якщо розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, 

підвищень тощо (крім пенсій за особливі заслуги) менше вказаного 
розміру, до пенсії встановлюється щомісячна доплата у сумі, що не 

вистачає до цього розміру; 
3) 3000 грн - пенсіонераму віці від 70 до 80 років (крім осіб, 

зазначених у підпункті 1 цього пункту), страховий стаж яких становить 
не менше 30 років у жінок, 35 років у чоловіків, якщо розмір пенсійної 

виплати з урахуванням надбавок, підвищень тощо (крім пенсій за 
особливі заслуги) менший  встановлюється щомісячна доплата до пенсії у 

сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. 

Якщо страховий стаж менший ніж зазначено в цьому пункті, 
щомісячна доплата встановлюється пропорційно до наявного стажу. 

4) 3000 грн - пенсіонерам у віці від 75 до 80 років за наявності 
страхового стажу не  менше 20 років у жінок, 25 років у чоловіків. 

5) 3120 грн - пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і 
більше, страховий стаж яких становить не менше 20 років у жінок, 25 

років у чоловіків, якщо розмір пенсійної виплати з урахуванням 
надбавок, підвищень тощо (крім пенсій за особливі заслуги) менше,  

встановлюється щомісячна доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до 
зазначеного розміру; 

6) 2520 грн - іншим непрацюючим пенсіонерам, якщо розмір 
пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень тощо (крім пенсій 

за особливі заслуги) не досягає цього розміру,  до пенсії встановлюється 
щомісячна доплата у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. 

Щомісячні доплати будуть враховуватися при подальших 

перерахунках. 
 

5. Збільшаться розміри щомісячних компенсаційних виплат 
пенсіонерам, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з 

урахуванням надбавок, доплат тощо не досягає розміру середньої 
заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка 

враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10 340,35 грн): 
особам, яким виповнилося 80 років і більше у розмірі до 570 грн.; 

особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку,  
- до 456 грн; 

особам, яким виповнилося 70 років до досягнення 75-річного віку,  
- до 300 грн; 

Ці компенсаційні виплати виплачуються щомісячно всім 
пенсіонерам, які досягли зазначеного віку до пенсії вказаної в пункті 4 

цієї інформації.  

З 1 квітня 2023 року 
 



6. Буде проведено автоматичний (без звернення особи) 

перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які на 1 березня 
2023 року набули не менше 24 місяців страхового стажупісля 

призначення пенсії (попереднього перерахунку) або після 
призначення пенсії (попереднього перерахунку) минуло 2 роки. 

Перерахунок буде проводитися орієнтовно в червні п.р., після 
надходження до ПФУ звіту за І квартал п.р. про нарахування та сплату 

ЄСВ, з доплатою за квітень-травень. 
Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які набудуть 24 місяці 

страхового стажу після 1 квітня, проводиться за зверненням особи до 
органів ПФУ. 

 
З 1 липня 2023 року 

 
7. Будуть проіндексовані на коефіцієнт 1,197 розміри пенсій, 

призначені відповідно до Законів України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про державну службу», «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус 

народного депутата України» та строк призначення яких до 31 
грудня 2022 року. 

 
02.03.2023 

Правовий інспектор праці ПМГУ   
Г. Просяник 

 
 

 
 

 
 

 


