
ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННННАА  ЗЗВВІІТТННІІССТТЬЬ  ––    ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВАА    ССЬЬООГГООДДЕЕННННЯЯ  

Подання звітів в електронній формі це: 

 заощадження коштів на папір, амортизацію техніки, транспортні витрати; 

 заощадження робочого часу керівника та бухгалтера; 

 подання звітності без черги, не відвідуючи територіальні органи ПФУ; 

 простота заповнення звітів; 

 відсутня потреба самостійно відслідковувати всі поточні зміни законодавства у формах звітності; 

 можливість подання звітності кожного робочого дня з 9 до 22 години; 

 швидка обробка звітів, усунення можливих помилок ще на етапі підготовки. 

Для подання звітів в електронному вигляді страхувальник: 

1.Інформує управління Пенсійного фонду України в районі, місті, де він зареєстрований як платник страхових внесків про 
бажання подавати звіти в електронній формі. 

2.Надає Центру обробки електронних звітів завірену власною печаткою копію листа про інформування управління 
Пенсійного фонду України за місцем реєстрації.  

3.Укладає договір з Центром прийому звітів в електронній формі та одним з акредитованих центрів сертифікації ключів 
(перелік акредитованих центрів знаходиться на останній сторінці буклету. Станом на січень 2012 створено технічні умови з 5 
центрами, розпочато роботу ще з 4). 

4.Формує, шифрує та передає до Пенсійного фонду звіт в електронній формі.  

 

 

 

 

 

 



Загальна схема функціонування системи 

1.Страхувальник створює електронний звіт відповідно до затвердженого формату за допомогою спеціалізованого 
програмного забезпечення. 

2.Після підготовки страхувальником електронного звіту на нього накладаються електронні цифрові підписи (ЕЦП) 
посадових осіб страхувальника та електронна цифрова печатка організації. 

3.Після накладання ЕЦП страхувальник здійснює шифрування електронного звіту та направляє його до центру обробки 
електронних звітів електронною поштою, на адресу zvit@zvit.spov.com.ua. 

4.Після одержання від страхувальника електронного звіту центр обробки електронних звітів здійснює його 
розшифрування, перевірку цілісності електронного звіту шляхом перевірки ЕЦП, виконує перевірку відповідності 
електронного звіту встановленому формату та формує квитанцію (КВИТАНЦІЯ № 1) про одержання електронного звіту. 
Датою та часом надання електронного звіту є дата та час, які зафіксовані у КВИТАНЦІЇ №1 про одержання 
електронного звіту. 

5.По корпоративній мережі центр обробки електронних звітів передає звіти в територіальне управління Пенсійного 
фонду, де автоматично формується КВИТАНЦІЯ №2 про результат прийому звіту. КВИТАНЦІЯ №2 через 
ЦЕНТР передається страхувальнику на електронну адресу.  

Акредитовані центри сертифікації ключів: 

1.ЗАТ «Інфраструктура відкритих ключів» 
03150, м. Київ, вул. Горького, 172, 18 поверх 
Тел. (044) 599-26-67 
Веб сторінка: www.ivk.org.ua 

2.«Український сертифікаційний центр» 
м. Київ, вул. Юрківська, 34Б, офіс 15 (вхід через арку) 
м. Київ, вул. Межигірська, 56, офіс 2 
Тел. (044) 206-72-10, (044) 206-72-47 (48, 49) 
Веб сторінка: www.ukrcc.com 

3.Центр сертифікації ключів «MASTERKEY» 
03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд.3 (літ. А) 
Тел. (044) 206-13-78; факс: (044) 206-13-79  
Веб сторінка: www.masterkey.com.ua 

4.«Українські спеціальні системи» 
04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83 Б 
Тел. (044) 481-49-53, (050) 356-45-00 
Факс (044) 481-49-79 
Веб сторінка: www.uss.gov.ua 

5.«Оператор електронної звітності»  
01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, н/п №43 
Тел. (050) 461-40-88, (063) 698-70-75, (096) 263-91-78 
Веб сторінка: www.zvitoperator.com.ua 

Центр обробки електронних звітів : 

Державне підприємство «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» 
01014, м. Київ, вул. Струтинського, 31-37  
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 25, II поверх  
Тел. (044) 227-73-21, (044) 227-73-31 
Веб сторінка : www.spov.com.ua 
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Спеціалізоване програмне забезпечення: 

1.«АРМ Звіт страхувальника» 
Надається безкоштовно в управліннях Пенсійного фонду України: 

2. Програмний комплекс «БЕСТ-ЗВІТ» 
Надається на платній основі (підтримка ПЗ здійснюється до кінця січня 2012 року).  

3.Програмний комплекс «M.E.DOC» 
Надається на платній основі (пропонується на заміну «БЕСТ-ЗВІТу») 

м. Київ, вул. Юрківська, 34Б, офіс 15 (вхід через арку) 
м. Київ, вул. Межигірська, 56, офіс 2 
Тел. (044) 206-72-10, (044) 206-72-47 (48, 49) 

Основні нормативно-правові акти з питань електронного 
документообігу з електронним цифровим підписом: 

1.Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 року № 852-IV (зі змінами); 
2.Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року № 
851-IV (зі змінами);  
3.Порядок подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 27.04.2007 за №436/13703, затверджений постановою правління Пенсійного 
фонду України від 19.04.2007 №7-7. 
4.Порядок застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1452 (зі змінами). 
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