
До вх. № 18/309 від 16 серпня 2021 року 

 

Громадянин Поєдинцев Сергій Олексійович звернувся до 

Конституційного Суду України з клопотанням щодо перевірки на 

відповідність приписам статей 3, 8, 9, 16, 17, 19, 22, пунктів 1, 6 частини 

першої статті 92, частин другої, третьої статті 124, частини першої статті 129, 

статей 147, 150, 1512 Конституції України (конституційність) положень: 

1) частини третьої статті 59 Закону України „Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 

28 грудня 1991 року № 796–ХІІ зі змінами, внесеними Законом України „Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій“ 

від 3 жовтня 2017 року № 2148–VIII: „Особам, які брали участь у ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, 

у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження 

дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, 

пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за 

бажанням таких осіб – з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня відповідного року“. 

2) статті 11 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 

з військової служби, та деяких інших осіб“ від 9 квітня 1992 року № 2262–ХІІ 

(далі – Закон № 2262): «Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення 

військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначаються Законом 

України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи“ і цим Законом»; 

3) статті 21 Закону № 2262: „Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, 

особам, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються в таких 

розмірах: а) особам з інвалідністю внаслідок війни I групи - 100 процентів, 

II групи - 80 процентів, III групи - 60 процентів відповідних сум грошового 

забезпечення (заробітку); б) іншим особам з інвалідністю I групи - 

70 процентів, II групи - 60 процентів, III групи - 40 процентів відповідних сум 

грошового забезпечення (заробітку)“. 

Одночасно Поєдинцев С.О. заявляє ряд клопотань щодо розгляду його 

конституційної скарги  в Конституційному Суді України. 

 


