
Дорогі друзі! 

До нас надходили звернення членів БО «Лікарняна каса Житомирської 

області», котрі сплачують щомісячні добровільні пожертвування до ЛК через 

термінали самообслуговування, про те, що під час здійснення цієї операції часто 

стикаються з технічними труднощами. Так, зокрема, траплялись випадки, коли 

кошти помилково скеровувались до Лікарняних кас інших регіонів України, 

різноманітних благодійних фондів тощо. 

Для зручності проведення платежу ми пропонуємо вам скористатись даною 

інструкцією. 

 

Інструкція сплати щомісячного добровільного пожертвування до Лікарняної каси  

Житомирської області. 

1.  Авторизуємося. Вставляємо свою картку або вводимо номер мобільного телефону, 

якщо немає картки. На екрані з’явиться меню з послугами. Вибираємо «Інші операції». 

(Мал. 1.1.) 

 

(Мал. 1.1.) 

2.1.   Нам потрібно знайти «Лікарняна каса Житомир». Далі є 2 варіанти:  

 

 

 

 

 



                     1-ий – пошук за назвою або реквізитами (Мал. 2.1.) 

 

(Мал. 2.1.) 

2.2.  Зверху пишемо Лікарняна каса Житомир, натискаємо кнопку «Знайти» (Мал. 2.2.) 

 

(Мал. 2.2.) 

2.3. Далі з’являється два варіанти, обираємо той, де назва починається з «Лікарняна каса 

Житомирської області БО» (Мал. 2.3.) (*- інший варіант обираємо в разі вступу до  



Лікарняної каси або - якщо раніше щомісячні добровільні пожертвування сплачували 

через бухгалтерію підприємства).  

 

(Мал. 2.3.)      

 2-ий – натискаємо кнопку “Медицина та спорт”. (Мал. 2.4.) 

 

(Мал. 2.4.) 



3. Натискаємо «Лікарняна каса Житомирської області БО»  (Мал. 3.1.) 

 

(Мал. 3.1.) 

4. В полі «Особовий рахунок» пишемо свій ідентифікаційний код (№ посвідчення ЛК з 

10 цифр). Натискаємо «Далі». (Мал. 4.1.) 

 

(Мал. 4.1.) 



5. Перевіряємо суму (зазначено рекомендований розмір згідно з інформацією Лікарняної 

каси, але при потребі можна змінити), а також реквізити організації ЄДРПОУ – 25838402, 

Р/р – 26001060319590. Натискаємо «Далі». (Мал. 5.1.) 

 

(Мал. 5.1.) 

6.  Ще раз перевіряємо дані платежу. Натискаємо «Далі». (Мал. 6.1.) 

 

(Мал. 6.1.) 



7.  Сплачуємо готівкою або з картки. (Мал. 7.1.) 

 

(Мал. 7.1.) 

8. Повідомлення про успішну сплату (Мал.8.1.) 

 

(Мал. 8.1) 



 

Натискаємо кнопку «Роздрукувати квитанцію»  (Мал. 8.1) 

Роздрукована квитанція є підтверджуючим документом про сплату щомісячних 

добровільних пожертвувань, який є обов’язковим для пред’явлення в медичному закладі, 

оскільки кошти розносяться протягом 2 робочих днів. Аналогічно можна сплачувати за 

ЛК за родичів та близьких. 


