
З 1 січня 2023 року страхові 
виплати у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та від 
нещасного випадку на виробництві 
здійснює Пенсійний фонд України.  

Для отримання фінансування 
по лікарняних роботодавцю, як і 
раніше, необхідно подати заяву-
розрахунок, що містить інформацію 
про нараховані застрахованим 
особам кошти. Заяву-розрахунок 
можна подати до Пенсійного фонду 
України через особистий кабінет 
страхувальника на вебпорталі 
електронних послуг. 

☑ Крок 1. Зайдіть на 

вебпортал електронних послуг 
Пенсійного фонду України 
(https://portal.pfu.gov.ua). Натисніть 
кнопку «Вхід», ідентифікуйте себе 
як юридичну особу чи підприємця, 
підтвердіть вхід за допомогою КЕП 
та паролю до нього і натисніть 
кнопку «Увійти». 

☑ Крок 2. В особистому 

кабінеті страхувальника (у меню 
зліва) зайдіть у розділ «Заяви-
розрахунки» та оберіть кнопку 
«Створити нову». На екрані 
з’явиться форма заяви-розрахунку, 
в яку потрібно внести інформацію в 
зазначені поля. Деякі з них, як-то 

наприклад, «Код за ЄДРПОУ 
страхувальника», система 
заповнює автоматично, пропущені 
рядки, які є обов’язковими для 
заповнення, програма виділяє 
червоним кольором. 

У рядках «Дата початку 
періоду, за який включати листок 
непрацездатності (ЛН) (З)» та 
«Дата закінчення періоду, за який 
включати ЛН (ПО)» потрібно 
зазначити той період (з–по), за 
який до заяви-розрахунку мають 
потрапити лікарняні («Готові до 
сплати»). 

Після заповнення усіх 
необхідних рядків натисніть кнопку 
«Продовжити». 

☑ Крок 3.Після підвантаження 

системою готових до сплати 
листків непрацездатності, на екрані 
з’являються два додаткових поля: 
«Додаток про тимчасову 
непрацездатність» та «Додаток про 
тимчасову непрацездатність 
внаслідок нещасного випадку або 
профзахворювання», у яких 
відображені дані лікарняних 
кожного працівника, що 
відповідають страховому випадку. 
Максимальна кількість листків 

непрацездатності в одній заяві-
розрахунку становить 200 одиниць. 

☑ Крок 4. Для того, щоб 

внести необхідну інформацію по 
конкретній людині, необхідно 
натиснути на «олівець» 
(піктограма) у полі з прізвищем 
людини. В додатковому вікні, яке 
відкривається, деякі рядки будуть 
заповнені автоматично, а деякі 
потрібно заповнити вручну. 
Зокрема, автоматично підтягується 
інформація про страховий стаж 
людини (загальний) та про стаж за 
останні 12 місяців.  

У разі потреби змінити дані про 
страховий стаж (зокрема, коли не 
враховано інформацію про стаж, 
набутий після звітного кварталу), 
то це можна зробити вручну. 
Необхідно внести інформацію в усі 
поля, позначені зірочкою: «*».  

Аналогічно опрацюйте всі 
листки непрацездатності, включені 
до заяви-розрахунку. Коли 
обов’язкові поля буде заповнено, 
натисніть кнопку «Зберегти». Після 
цього до заяви-розрахунку ще 
можна вносити зміни.  

☑ Крок 5. Якщо заява-

розрахунок оформлена в повній 
мірі по всіх обраних лікарняних 

https://portal.pfu.gov.ua/


листках, для подальшої роботи 
оберіть опцію «Сформувати заяву-
розрахунок». Документ відкриється 
у новому вікні. Його можна 
завантажити та роздрукувати.  
Підпишіть заяву-розрахунок за 
допомогою кваліфікованого 
електронного підпису (КЕП) та 
відправте до Пенсійного фонду 
України. 

❗ Оскільки після відправки 

редагування заяви-розрахунку 
неможливе, перед відправкою 
перевірте сформований документ! 
Успішність ваших дій по подачі 
заяви-розрахунку засвідчить 
повідомлення «Заява розрахунок. 
Запис збережено та відправлено 
на розгляд до ПФУ». 

❗ Перевірити статус лікарняного 

(«прийнято», «не прийнято», 
«в опрацюванні») можна в розділі 
«Заява-розрахунок», опція 
«Пошук». 

##ННААШШІІППООССЛЛУУГГИИДДЛЛЯЯВВААСС!! 

ТТееллееффооннии  ««ггаарряяччиихх  лліінніійй»»  ссееррввіісснниихх  

ццееннттрріівв  ГГооллооввннооггоо  ууппррааввлліінннняя  ППееннссііййннооггоо  

ффооннддуу  УУккррааїїннии  вв  ТТееррннооппііллььссььккіійй  ооббллаассттіі  

ддлляя  ккооннссууллььттуувваанннняя  ггррооммааддяянн  

зз  ппииттаанньь  ппееннссііййннооггоо  ззааббееззппееччеенннняя  
  

Адреса 
Телефон 

«гарячої лінії» 

м. Бережани,  
вул. Шевченка, 13 а 

03548 2 25 30 

м. Підгайці,  
вул. Шевченка, 22 

03542 2 24 14 

м. Борщів,  
вул. Шевченка, 2 а 

03541 2 36 34 

м. Бучач,  
вул. Ген. Шухевича, 1 

03544 2 44 30 

м. Монастириська,  
вул. Ст. Бандери, 1 

03555 2 17 49 

смт Гусятин,  
вул. Незалежності, 50 

03557 2 21 70 

смт Козова,  
вул. Грушевського, 26 

03547 2 28 56 

м. Зборів, вул. М. Гоголя, 40 03540 2 10 67 

м. Кременець,  
вул. В. Чорновола, 2 

03546 2 39 74 

м. Ланівці,  
вул. М. Грушевського, 13 

03549 2 19 46 

м. Шумськ, вул. І. Франка, 34 03558 2 18 47 

смт Підволочиськ,  
вул. Д. Галицького, 67 

03543 2 26 43 

м. Збараж,  
вул. М. Грушевського, 3 

03550 2 46 38 

м. Теребовля,  
вул. 22 Січня, 17 

03551 2 35 98 

м. Тернопіль,  
вул. М. Кривоноса, 10 

0352 53 51 54 

м. Тернопіль, вул. Лисенка, 1 0352 23 58 37 

м. Чортків,  
вул. Т. Шевченка, 34 

03552 2 18 60 

м. Заліщики,  
вул. М. Грушевського, 12а 

03554 2 13 39 

  

ЄЄддиинниийй  ббееззккоошшттооввнниийй  ннооммеерр  ГГУУ  

ППФФУУ  вв  ТТееррннооппііллььссььккіійй  ооббллаассттіі  

00--880000--5500--4400--0077  

  

 
 
 
 

 
 

Як подати  
заяву-розрахунок для 
отримання коштів по 

лікарняних через 
вебпортал Пенсійного 

фонду України? 
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