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Одночасно з початком навчального 
року (1 вересня) в Україні 
застосовуватимуться лише електронні 
лікарняні. На відміну від паперових, їх 
не потрібно отримувати у лікаря 
особисто, оскільки документ 
автоматично формуватиметься в 
реєстрі таких лікарняних. Листок 
створюватиметься на підставі 
відомостей про тимчасову 
непрацездатність, що вноситиме лікар. 
 
Перевірити та побачити електронні 
лікарняні можливо в особистих 
кабінетах роботодавця та працівника на 
офіційному веб-порталі Пенсійного 
фонду України. Роботодавець бачить 
лікарняні щодо відповідного працівника 
лише за період роботи цієї особи у 
роботодавця. Працівник бачитиме всі 
свої електронні лікарняні. 
 
Паперові листки непрацездатності з 1 
вересня можливо буде тільки 
продовжувати або закривати (тобто ті, 
що були відкриті до цієї дати). 
Оформлення нових паперових 
лікарняних з 1 вересня заборонено. 
 
Перенесення паперових лікарняних до 
електронного реєстру не передбачено. 
Тому паперові лікарняні потрібно 
зберігати та подавати в тому ж порядку,  
як і раніше. 
 
За наявності питань завжди готові 
допомогти. 
 
KPD Consulting – українська 
незалежна повносервісна юридична 
компанія, створена в 2007 році з 
метою надання високоякісних та 
ефективних послуг. Ми орієнтовані на 
бізнес-потреби корпоративних Клієнтів 
– провідних українських та 

міжнародних компаній. Ми переважно 
фокусуємося на наданні послуг 
Клієнтам з питань корпоративного 
права, M & A, банківського та 
фінансового права, податкового 
законодавства, нерухомості та 
будівництва, питаннях інтелектуальної 
власності, кримінальному праві 
(питаннях посадових злочинів), 
вирішенні спорів та комплаєнс. Більш 
докладна інформація знаходиться на 
www.kpdconsulting.com.ua. 
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Якщо у Вас виникли питання щодо зазначеної теми, 
будь ласка, звертайтеся до Кирила Казака 
(k.kazak@kpdconsulting.com.ua). Будемо раді Вам 
допомогти і надати додаткову інформацію. Завжди 
раді співпраці з Вами заради підвищення 
ефективності Вашого бізнесу. Інформація, що 
міститься у цьому огляді, не призначена для надання 
юридичної консультації та не може розглядатися або 
тлумачитися як заміна спеціальної консультації щодо 
конкретної ситуації. 

 

https://kpdconsulting.us15.list-manage.com/track/click?u=41a0cbc3e56153d6dfa28322f&id=7182197272&e=70e7e38e4b

