
F3001003 
Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 17 червня 2015 р. № 413 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2021 р. № 1392) 
із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.07.2022 р. № 835) 
 

№ аркуша повідомлення __ HPAGES _ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту 

1 Тип повідомлення 
H01 початкове 
H02 скасовуюче 

2 

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспорта* 

HTIN 

3 Найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) страхувальника HNAME 
31 

  

4. По-
рядко-

вий 
номер 

5. Категорія 
особи** 

6. Реєстраційний 
номер облікової 
картки платника 

податків або серія (за 
наявності) та номер 

паспорта* 

7. Унікальний номер 
запису в Єдиному 

державному 
демографічному 

реєстрі (за наявності) 

8. Прізвище, ім'я, по 
батькові (за наявності) 

застрахованої особи 

9. Номер наказу 
або розпорядження 
про прийняття на 

роботу*** 

10. Дата видання наказу або 
розпорядження про 

прийняття на роботу / дата 
укладення гіг-контракту / 
дата укладення цивільно-

правового договору 

11. Дата початку роботи / початку 
виконання робіт (надання послуг) 

гіг-спеціалістом / початку 
виконання робіт (надання послуг) 

особою на підставі цивільно-
правового договору 

…  T1RXXXXG5 T1RXXXXG6S T1RXXXXG7S 
T1RXXXXG81S 
T1RXXXXG82S 
T1RXXXXG83S 

T1RXXXXG9S T1RXXXXG10D T1RXXXXG11D 

 
12. Дата формування повідомлення у страхувальника __ HFILL ___ 
____________ 
* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті. 
** Категорія особи: 1 - наймані працівники за основним місцем роботи; 2 - працівники за сумісництвом; 3 - гіг-спеціалісти за гіг-контрактом; 4 - особи на підставі цивільно-правових договорів. 
*** Не заповнюється у разі укладення гіг-контракту / цивільно-правового договору. 

13. Керівник (уповноважена особа) 
________________________ HKBOS ________________________ 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та 
номер паспорта*) 

_________ HBOS _________________ 
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ) 

14. Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) 
_________________________ HKBUH _________________________ 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або 
серія (за наявності) та номер паспорта*) 

________ HBUH __________________ 
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ) 

 


