
«Інформаційний кіоск» - зручно і без черг. 
 

Кожному з нас необхідно володіти інформацією про стаж і розмір своєї 
заробітної плати. Ця інформація використовується насамперед для визначення 
права громадянина на одержання пенсійних виплат і розрахунку розміру пенсії. 

Пенсійним фондом України створено модель інформаційного 
забезпечення застрахованих осіб даними накопичувального фонду 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. 

Автоматизована система програми віддаленого доступу 
накопичувального фонду надає вкладнику доступ до інформації про стан 
пенсійного рахунку, за наявності у нього свідоцтва про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування. Тобто застрахована особа у будь-який момент 
має можливість переглянути свої дані з бази Пенсійного фонду України 

Інформаційний кіоск (або сенсорний кіоск) – комп'ютеризований 
високотехнологічний апарат в захищеному корпусі зі встановленим 
спеціальним програмним забезпеченням і сенсорним екраном для спрощеного 
використання. Сенсорний кіоск надає інформацію протягом всього робочого 
часу. 
Використання сенсорного кіоску не вимагає від людини спеціальної підготовки 
і навиків роботи з комп'ютером. 

Сенсорні кіоски підключені до єдиної мережі, що дає можливість їх 
віддаленого адміністрування і оновлення інформації непомітно для 
користувачів. 
 
За допомогою інформаційного кіоску можна отримати: 
За допомогою свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування дістати доступ до даних, накопичених в системі персоніфікованого 
обліку (нарахування заробітної плати, внески до ПФУ); 
За допомогою пенсійного посвідчення дістати доступ до даних пенсійної 
справи; 
Отримати інформацію про графіки прийому керівників і фахівців управління, в 
якому розташований інформаційний кіоск; 
Отримати інформацію про графіки прийому керівництва Пенсійного фонду 
України; 
Довідкову інформацію. 
 
 Інструкція з використання інформаційного кіоску 
 
 Для перегляду інформації з пенсійної справи пенсіонеру необхідно: 



 
 1.      доторкнутися до відповідного пункту; 
 
2.      піднести пластикове пенсійне посвідчення (штрих кодом догори) до 
сканеру штрих кодів; 
 
3.      на екрані, після опрацювання даних, з’явиться Ваша відомість; 
 
4.      після завершення перегляду, необхідно натиснуті «вихід». 
 
 Для перегляду графіку прийому спеціалістів Пенсійного фонду України: 
 
 1.      необхідно доторкнутися до відповідного пункту меню; 
 
2.      обрати відповідний графік прийому спеціалістів Пенсійного фонду 
України: 
 
Спеціалісти даного управління керівництво ПФУ (м. Київ) 
 
3.      після завершення перегляду необхідно натиснути «вихід». 
 
 Для перегляду накопичених відомостей по застрахованій особі: 
 
 1.      необхідно доторкнутися до відповідного пункту меню; 
 
2.      піднести страхове свідоцтво до сканеру штрих кодів; 
 
3.     на екрані, після опрацювання даних, з’явиться Ваша відомість; 
 
4.     після завершення перегляду, необхідно натиснуті «вихід». 
 
 Для ознайомлення зі списком документів, які необхідно подати для 
призначення (перерахунку) пенсії: 
 
 1.      необхідно доторкнутися до відповідного пункту меню; 
 
2.      обрати тип пенсії; 
 
 для перегляду всієї інформації необхідно натиснути:  



Вниз 
Вгору 
після завершення перегляду, необхідно натиснуті «вихід». 
 
Інформаційний кіоск  управління Пенсійного фонду України в Подільському 
районі м. Києва розташований за адресою: 
 м. Київ, вул. Волоська 36/38 (вхід з вул. Ярославської) 
 
Режим роботи: 
 
Понеділок-Четвер: 9:00-18:00 
 
П’ятниця : 9:00-16:45 
 
Обідня перерва: 13:00-13:45 


