
Спрощення. Для переведення пенсійних справ до нових місць 

проживання потрібно лише особисте звернення та заява. 
 

     Для людей літнього віку стати тимчасовим переселенцем, - то великий стрес. 

А для більшості з них пенсійні виплати – це єдине джерело надходження 

коштів та засіб до виживання. І щоб не множити стреси літніх вимушених 

переселенців, Пенсійний фонд якомога більше спростив процедуру 

переведення пенсійних справ за новим тимчасовим місцем проживання. Тепер 

їм не потрібно надавати ніяких додаткових довідок чи інших папірців, 

достатньо просто особисто звернутися до місцевих органів Пенсійного фонду. 

    Управління Пенсійного фонду України Дніпровського району м.Києва 

знаходиться за адресою: вул. Мініна,4А. З питання їх пенсійного забезпечення 

сліз звернутися до УПФУ у Дніпровському районі м. Києва (кім.104),               

тел. 559-24-03  

понеділок – четвер з 9-00 до 17-00 

                                   п`ятниця – з 9-00 до 16-00 

     (обідня перерва з 13-00 до 13-45) 

 

При зверненні до УПФУ Дніпровського району м. Києва необхідно при 

собі мати оригінал та копії паспорту, ідентифікаційного коду, трудової книжки, 

пенсійного посвідчення та написати заяву  про запит пенсійної справи із 

зазначенням адреси фактичного місця проживання (перебування) в м. Києві. 

Довідка, що підтверджує фактичне місце проживання (перебування) в       

м. Києві, не надається. 

         Станом на 1 вересня 2014 року до УПФУ у Дніпровському районі м. Києва 

звернулися за переведенням пенсійної справи за тимчасовим місцем 

проживання понад тисячу літніх людей, що виїхали із цих регіонів. 

Конкретніше, то 496 осіб - із Донецької області,  619 осіб - із Луганської 

області. 

            Пенсії без затримок також виплачують людям, які переїхали з АР Крим та 

та Севастополя, таких у Дніпровському районі громадян – 54. Для них 

переведення пенсійних справ за новим місцем проживання так само спрощено. 

Тобто потрібно лише звернутися, й органи Пенсійного фонду швидко зроблять 

усе, аби люди чимшвидше почали отримувати належні їм виплати. 

        Також повідомляємо, у разі звернення осіб, які здійснили поховання 

пенсіонерів, що перебували на обліку в управліннях ПФУ у Донецькій та 

Луганській областях, допомогу на поховання пенсіонерів виплачує управління 

Пенсійного фонду України за новим місцем перебування померлого пенсіонера, 

в тому числі і у випадках, коли смерть настала у період виплати пенсії за 

попереднім місцем проживання померлої особи. 

          За телефоном “Гарячої лінії” (044) 296-82-62 можна отримати 

консультації та додаткову інформацію з питань отримання пенсії. 

 
Відділ організаційно-інформаційної роботи. 


