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Лекція 8 

Тема: Системи та обладнання для реєстрації розрахункових операцій 

Навчальна мета: розкрити зміст питань про  призначення, характеристику різних 

типів і моделей реєстраторів розрахункових операцій, правила безпечної  експлуатації, 

оформлення касової документації, відповідальність за порушення правил експлуатації 

РРО. 

 Виховна мета: виховувати у студентів інтерес до обраної професії, стимулювати 

розвиток тих якостей, які дадуть можливість реалізувати себе в галузі готельно-

ресторанної справи. 

 Розвивальна мета: розвивати інтерес до вивчення ресторанної справи; спонукати 

до пізнавальної, творчої діяльності. 

            Методична мета: показати методику проведення лекції з застосуванням 

міждисциплінарних зв’язків та візуального супроводу.  

 

План 

1. Призначення реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та їх види 

(електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, 

ком’ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів тощо). 

2. Вимоги до електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА) та реєстрація в 

Державній податковій інспекції (ДПІ). 

3.  Реєстрація в Державній податковій інспекції (ДПІ). 

4.  Характеристика окремих моделей ЕККА. 

            5. Порядок програмування послуг на окремих моделях ЕККА.  

            6. Порядок розрахунків з відвідувачами в процесі реалізації готової продукції.         

 

Технічні засоби навчання: 

- мультимедійний проектор. 

- персональний комп’ютер. 

Наочність: 

- тематична презентація в Power Point; 

- опорний конспект лекцій. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: 



Забезпечувані :  «Гігієна і санітарія», «Організація обслуговування», «Основи охорони праці»,  

«Технологія приготування їжі» 
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ІІІ."Про захист прав споживачів" від 12.05.91. - № 1023-ХП. 

4. Правила роботи закладів ресторанного господарства (Наказ Міністерства економіки та з 

питань європейської інтеграції України від 24.07.02 № 219). 

5. Рекомендовані норми оснащенняґ  закладів громадського харчування(Наказ 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 03.01.03 № 2). 

Базова 

6.  Дорохін В.О., Герман Н.В., Шиляков 0.П.  Теплове обладнання підприємств харчу-

вання, - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. 

7. Конвісер І.О.,Бублик Г.А., Паригіна Т.Б., Григор'єв Ю.М. Устаткування закладів ресто-

ранного господарства. - К.: Київ, над. торг.-екон. ун-т, 2005. 

8. Устаткування закладів ресторанного господарства. Опорний конспект лекцій для 

студентів кооперативних технікумів і коледжів. Спеціальності: 5.14010102 Ресторанне 

обслуговування. Уклад. : Бобильова М. Г. – К. : НМЦ "Укоопосвіта",2014. Частини 1, 2, 3. 

9. Черевко О.І, Новікова О.В., Потапов В. О. Обладнання підприємств сфери торгівлі. - К.: 

Ліра-К, 2010. 

10. Шаповал С. Л. Устаткування закладів ресторанного господарства (Механічне 

устаткування) / С. Л. Шаповал, І. І. Тарасенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 

240 с. 

 

Допоміжна 
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Актуальність теми. Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних 

галузей світової економіки, у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і 

соціального розвитку України. Міжнародний досвід свідчить, що необхідною 

передумовою активного та успішного просування цієї галузі на ринок держави є 

оснащення галузі сучасним устаткуванням.. 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що сучасний розвиток 

ресторанної справи  базується на побудові такої системи обслуговування, яка необхідна 

для надання якісних послуг своїм клієнтам - послуг харчування та  організації 

обслуговування. 



Тому важливо знати загальні відомості про призначення, характеристику різних типів 

і моделей реєстраторів розрахункових операцій, правила безпечної  експлуатації, оформлення 

касової документації, відповідальність за порушення правил експлуатації РРО. 

1. Призначення реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та їх види 

(електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-

касовий реєстратор, ком’ютерно-касова система, електронний таксометр, 

автомат з продажу товарів тощо). 

 

   У закладах ресторанного господарства розрахунки з відвідувачами та споживачами 

здійснюються із використанням реєстраторів розрахункових операцій. Використання 

машинних способів проведення розрахунків забезпечує: можливість точного обліку 

торговельної виручки кожного з касирів і загалом по закладу, високу продуктивність 

праці, скорочення до мінімуму помилок під час проведення розрахунків за послуги, 

товари, зменшення витрат часу на розрахунки, підвищення культури торговельного 

обслуговування, вивчення реалізованого попиту на кожен із запрограмованих 

товарів, послуг, видів продукції ресторанного господарства. 

 

      РРО – обов’язковий атрибут. Усі заклади ресторанного господарства, які здійснюють 

розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формах (використовуючи платіжні 

картки, платіжні чеки, жетони тощо), під час надання послуг зобов’язані застосовувати 

зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим 

роботи реєстратори розрахункових операцій або, у деяких випадках, розрахункові книжки 

(п. 1 ст. 3 Закону України "Про застосування реєстрато- 

рів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 

06.07.95 № 265/95-ВР). 

 

Реєстратор розрахункових операцій - це пристрій або програмно-технічний 

комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації 

розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-

продажу іноземної валюти. 

Фіскальні функції - це здатність реєстраторів розрахункових операцій 

забезпечувати одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, 

багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг 

розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із 

застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій 

з купівлі-продажу іноземної валюти.  

Фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі реєстратора 

розрахункових операцій, призначений для одноразового занесення, зберігання і 

багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку 

неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою.  

 

       До реєстраторів розрахункових операцій належать:  

- електронний контрольно-касовий апарат,  

- електронний контрольно-касовий реєстратор,  

- комп’ютерно-касова система, 

- електронний таксометр,  

- автомат з продажу товарів (послуг) тощо. 

-  

    Електронний контрольно-касовий апарат – реєстратор розрахункових операцій, який 

додатково забезпечує попереднє програмування найменування і ціни товарів (послуг) та 

облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів. 



 

       За законом до електронних контрольно-касових апаратів належать також торговельні 

автомати або інше подібне устаткування, призначене для операцій з продажу товарів 

(послуг) без видачі покупцеві чека, іншого звітного документа за готівкові кошти чи їх 

замінники – жетони, картки платіжних систем абоінші замінники грошей, без участі 

фізичної особи, яка контролює здійснення оплати таких товарів (послуг). 

 

       Електронний контрольно-касовий реєстратор (ЕККР) – реєстратор розрахункових 

операцій, який додатково забезпечуєоблік кількостей реалізованих товарів (послуг), 

найменування,друкування розрахункових та інших звітних документів.  

 

      Комп’ютерно-касова система (ККС) – реєстратор розрахункових операцій, 

виконаний із застосуванням комп’ютерних засобів, який додатково виконує технологічні 

операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує друкування розрахункових та 

інших звітних документів. 

 

       Автомат з продажу товарів (послуг) – реєстратор розрахункових операцій, який в 

автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосу-

ванням платіжних карток, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх 

кількості та вартості. 

 

     Електронний контрольно-касовий апарат Телекарт-001 призначений для реєстрації, 

забезпечення й обробки службової та фіскальної інформації під час оформлення послуг, 

що їх надають підприємства торгівлі (у т. ч. виїзної, на ринках, у кіосках), заклади 

ресторанного господарства (у т. ч. у вагонах-ресторанах), поштового зв’язку, побутового 

обслуговування, транспорту. 

 

     Електронний контрольно-касовий реєстратор Datecs FP-3141Т розроблений з 

урахуванням вимог кінцевих споживачів, а його функціональні можливості забезпечують 

швидку і надійну роботу. 

 

       Основними сферами застосування фіскального реєстратора Datecs FP-3141Т є: 

торгівля, сфера послуг і заклади ресторанного господарства, можливе також його 

використання в супермаркетах, готелях, фаст-фудах. 

 

     Фіскальний реєстратор Datecs FP-3530Т призначений для використання у 

комп’ютерно-касових системах супермаркетів, ресторанів швидкого харчування, оптових 

складів і багатьох інших торговельних підприємств і підприємств сфери послуг. 

    Datecs e POS 2000 – це компактне, продуктивне й економне рішення для роздрібної 

торгівлі (бутиків, універсамів, промтоварних і продовольчих магазинів) і ресторанного 

бізнесу. Завдяки сучасному компактному дизайну і модульній конструкції органічно 

вписуються в інтер’єр торговельного залу, як маленького, так і великого. 

 

       Конструкція електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА) забезпечує 

можливість виконання таких операцій:  

- програмування різних параметрів товарів (залежно від моделі ЕККА);  

- програмування постійної інформації (назви закладу ресторанного господарства, 

його адреси, фіскального номера,% ставки ПДВ, дати і часу тощо);  

- продаж як попередньо запрограмованих, так і незапрограмованих товарів;  

- отримання службових і фіскальних звітів; 

-  службове внесення і видача готівки;  

- корекція неправильно набраної інформації;  



- анулювання зареєстрованих товарів у межах незакритого чека тощо.  

 

Окремі моделі ЕККА також дають можливість: зчитувати штриховий код; 

програмувати продаж товарів; отримувати звіти за допомогою ЕОМ; використовувати 

кредитні картки для розрахунків за придбані товари; працювати в режимі продажу 

товарів у комплексі з електронними вагами. Усе це сприяє прискоренню товарообо-

ротності, скороченню кількості працівників, які займаються обліком товарно-мате-

ріальних цінностей. 

 

  Комп’ютерно-касові системи 

       Контактні термінали Flytech POS 600/605. Touch POS –моноблочні контактні 

термінали, що їх використовують для станцій офіціанта, як в ресторанному бізнесі, так і в 

інших сферах, де необхідна спеціальна конфігурація системного блока, монітор із 

сенсорним покриттям, різноманітні пристрої ідентифікації – й усе це до того ж має 

розміщуватись на якомога меншій площі. 

     Системи можуть бути вкомплектовані твердотільною пам’яттю –Disk-On-Chip та/або 

Compact Flash ємністю від 16 до 256 Мб. За наявності великого обсягу пам’яті можна не 

встановлювати вінчестер, що часто є оптимальним рішенням для невеликих програм під 

DOS Linux. 

       До складу системи можна також включити програмовану клавіатуру, дисплей покупця 

та інші компоненти. Високий ступінь захисту і пропозиції від несанкціонованого доступу 

ззовні досягаються завдяки відсутності вбудованих приводів електронних мостів (FDD, 

CD-ROM), і за потреби їх можна підключити через зовнішні розніми, які захищені замком. 

Сфера застосування: ресторан, бар, кафе, магазин тощо. 

        D2 restaurant – професійна система автоматизації ресторанної діяльності включає: 

електронне меню публічного доступу з оперативною інформацією про вільні столи; 

реєстрацію замовлень офіціантами/барменами на стаціонарних і мобільних терміналах; 

автоматичну роздруківку замовлень на кухнях і в барах; 

автоматичну реєстрацію оплати на касовому апараті; 

управління торговельним залом і товарний облік. 

 

     Систему D2 restaurant розроблено на базі сучасних інформаційних технологій. Вона 

являє собою набір типових інструментів для управління закладом ресторанного 

господарства. 

 

    Публічне електронне меню. Біля входу в ресторан сенсорний електронний кіоск 

знайомить відвідувачів не лише із цінами на страви, вироби, а й із конкретною 

інформацією про склад страв, їхню калорійність, технологію приготування тощо. Не 

відходячи від кіоску, відвідувач може сформувати своє замовлення і попередньо 

розрахувати його вартість. Фотографії інтер’єру ресторану й оперативна інформація про 

наявність вільних столиків допоможуть відвідувачеві вибрати зал, столик ще при вході до 

ресторану. 

 



 
 

 

 

 

 

      Мобільні термінали офіціантів. Надають офіціантові можливість реєструвати 

замовлення не лише на стаціонарних терміналах, а й за допомогою мобільних терміналів, 

що радіозв’язком передають необхідні дані в систему. Мобільний термінал підвищує 

швидкість реєстрації замовлень, що є особливо актуальним для закладів ресторанного 

господарства, у яких відвідувачів обслуговують офіціанти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Реєстрація оплати рахунків за штрих-кодом. Унікальна технологія дає змогу 

ідентифікувати оплачуваний рахунок за штрих-кодом, що спрощує роботу касира і його 

робоче місце значно здешевлюється – замість другого термінала достатньо встановити 

касовий апарат зі сканером штрих-коду. 

 

 

 

 

 
 

Електронні контрольно-касові апарати (ЕККА) – це реєстратори розрахункових 

операцій, які додатково забезпечують попереднє програмування найменування і ціни 

товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних 

документів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види реєстраторів розрахункових операцій  

 
1. Електронні контрольно-касові апарати (ЕККА) 

2. Електронні контрольно-касові реєстратори 

3. Комп’ютерно-касові системи (POS-системи) 

4. Електронні таксометри 

5. Автомати з продажу товарів (послуг) 

Класифікація електронних контрольно-касових 

апаратів  

 

2. За конструкцією: 

 автономні; 

 пасивно-системні; 

 активно-системні 

 

1. За сферою використання: 

 ЕККА для торгівлі; 

 ЕККА для сфери послуг; 

 ЕККА для торгівлі нафтопродуктами; 

 ЕККА для готелів і ресторанів 

3. За видом включення: 

 за допомогою ключів; 

 за допомогою введення паролів  



 

 

 

 

 

Активнo-системні ЕККА, які відносять до РОS-серії, призначені для використання в 

системі автоматизованого товарного обліку у закладах харчування, торгівлі та ін. До 

складу системи входять ЕККА, комп’ютери, електронні ваги, сканери. Під час 

застосування цієї системи здійснюється формування і контроль потоку товарів.  

 

 

2. Вимоги до електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА) та 

реєстрація в Державній податковій інспекції (ДПІ). 
 

Технічні вимоги до реєстраторів розрахункових операцій (РРО). 

    
На торговельних підприємствах повинні експлуатуватись ЕККА, що за  своїми  

характеристиками  повинні  відповідати  ряду вимог  і  бути внесеними до Державного реєстру. 

"Технічні вимоги до ЕККА" складаються з 5 розділів: 

1."Технічні засоби, які віднесені до ЕККА". 

2."Обов"язкові технічні вимоги до ЕККА". 

3."Обов"язкові вимоги до виконання фіскальних функцій". 

4.-  не стосується ЕККА, що використовуються в магазинах. 

5." Загальні технічні вимоги до ЕККА". 

 

П.2.1 – ЕККА повинен  мати  корпус, конструкція якого не дає змоги безконтрольного  

доступу  до  функціональних блоків ЕККА і, окремо, до блоку фіскальної пам"яті.  

П.2.2  - ЕККА  повинен  пломбуватися, пломба повинна знаходитися на поверхні  

корпусу і бути доступною для швидкого візуального визначення її цілісності. Фіскальна 

пам"ять повинна пломбуватися окремо. 

П.2.3 - ЕККА повинен мати годинник - календар реального часу, який працює 

незалежно  від підключення ЕККА до електроживлення і виключає необхідність занесення дати 

та часу перед початком роботи. 

П.2.5 -  ЕККА   повинен  забезпечувати  збереження  інформації  в оперативній   

пам"яті та   у  годиннику-календарі   при  виключенні електроживлення не менш, як на 

1440 годин. 
П.2.6 -  ЕККА  повинен забезпечувати неможливість занесення звітної інформації  до 

блоку  фіскальної  пам"яті, якщо в годиннику-календарі встановлена дата, яка передує даті 

останнього денного звіту. 

П.2.7 -  ЕККА  повинен  забезпечувати можливість зміни або знищення алгоритмів  

роботи,  інформації  в оперативній і фіскальній пам"яті та зміни  дати  у годиннику-календарі  

без пошкодження пломб або корпусу ЕККА.  Програмний  і  апаратний  захист алгоритмів 

збору та реєстрації фіскальних  даних  ЕККА, інформації в оперативній і фіскальній пам"яті та  

годиннику  - календарі  не  повинен базуватись  на припущенні, що конструкція,  алгоритми  

захисту інформації або паролі (ключові слова) не можуть стати відомими небажаним особам 

для зловживання. 

П.2.8 - ЕККА  повинен  забезпечувати  друк паперової  контрольної стрічки  в  єдиному 

робочому циклі з касовими чеками (квитанціями), на якій  відображаються  в  копії реквізити і 

показники виданих покупцям (замовникам)  касових  чеків  (квитанцій). Допускається на 

контрольній стрічці  назва та місце знаходження підприємства, що реалізує товари (надає 

послуги).        



П.2.9 - ЕККА повинен автоматично блокуватися у випадках: 

- зниження напруги електричного живлення нижче значення, що зазначено в технічних 

умовах на конкретний ЕККА; 

- відсутності чекової (або) контрольної стрічки; 

- відключення механізму друку; 

- порушення   послідовності виконання операцій, які передбачені  алгоритмами  роботи 

конкретного ЕККА; 

- перевершення розрядності чисел, які обробляються; 

- переповнення, несправності або відключення фіскальної пам"яті. 

П.2.11- ЕККА повинен попереджувати про наступне вичерпання ємності фіскальної  

пам"яті не менш, як  на 30 останніх занесень інформації денних звітів.  

П.3.1-Технічні  засоби, які  віднесені  до  електронних контрольно-касових  апаратів 

(далі - ЕККА), повинні забезпечувати друк та  видачу  касового чека (квитанції), всі назви і 

літерні  скорочення якого виконані державною мовою і який містить: 

- назву та місце знаходження підприємства; 

- ідентифікаційний (заводський) номер ЕККА; 

- реєстраційний   номер   ЕККА,   що  надається  Державною  податковою інспекцією; 

- послідовний номер касового чека (квитанції); 

- дату і час видачі касового чека (квитанції); 

- найменування кожного товару (послуги); 

- вартість  та код ставки податку на додану вартість (далі -- ПДВ) кожного товару 

(послуги); 

- кількість (якщо  кількість не дорівнює  одиниці) та ціну товару (послуги); 

- загальну вартість всіх придбаних товарів (наданих послуг). 

П.3.2 -ЕККА  повинен  забезпечувати  щоденний  друк  та видачу фіскального  звітного 

чека (квитанції), всі назви і літерні скорочення якого  виконані  державною  мовою  і який є 

бухгалтерським документом підприємства. Він  містить: 

- ідентифікаційний (заводський) номер ЕККА; 

- реєстраційний номер ЕККА; 

- коди та ставки ПДВ (у відсотках); суми денних оборотів реалізації товарів (надання 

послуг) за кожною ставкою ПДВ окремо; 

- суми ПДВ за кожною ставкою ПДВ окремо; 

- суми денного  обороту  реалізації товарів (надання послуг), яка не підлягає 

оподаткуванню; 

-  загальну суму денного обороту  реалізації товарів (надання послуг); 

- кількість  касових  чеків  (квитанцій),  виданих  за день або номер останнього касового 

чека (квитанції); 

- дату і час видачі фіскального звітного чека (квитанції). 

П.3.4  - ЕККА повинен виконувати періодичні звіти фіскальної пам"яті за будь-який 

відрізок часу з початку його експлуатації. Вони містять: 

- ідентифікаційний (заводський)номер ЕККА та дату його занесення; 

- реєстраційний  номер ЕККА  та  дату його останньої зміни (або всі номери з датами їх 

змін за означений відрізок часу); 

- коди та  всі ставки ПДВ (у відсотках), що використовуються, та дату їх  останньої 

зміни в ЕККА (або всі ставки ПДВ, що використовувались, з датами їх змін за означений 

відрізок часу); 

- суми денних оборотів реалізації товарів (послуг) за кожною ставкою ПДВ окремо за 

означений відрізок часу; 

- суми ПДВ за кожною ставкою ПДВ окремо за означений відрізок часу; 

- суми денних оборотів з реалізації товарів (послуг)за означений відрізок часу, які 

не підлягають оподаткуванню; 



- загальну  суму  денних  оборотів реалізації      товарів (послуг) за означений 

відрізок часу; 

-  кількість  касових  чеків (квитанцій), виданих за означений відрізок часу;   

- номери  і  дати видачі першого і останнього фіскальних звітних чеків (квитанцій) за 

означений відрізок часу. 

П.5.1 -В залежності від конструкції і функціональних можливостей ЕККА поділяються 

на портативні, автономні стаціонарні і системні ЕККА. 

П.5.2.- Кількість товарів, що програмується, повинна бути не менше: 100 – для 

портативних, 200 – для стаціонарних і 2000 – для системних ЕККА; 

П.5.7 - Знаки,  які  друкуються  ЕККА  на  паперових носіях, повинні відповідати 

вимогам: 

- бути чіткими, легко читатися та не допускати розбіжного тлумачення; 

- висота  друкованих  знаків  повинна бути не менш 2,4 мм, ширина – не менш 1,36 мм. 

 

    
3. Порядок придбання та реєстрації РРО. Вибір типів і моделей РРО. 

а/ Порядок придбання РРО. 

          

  Для використання в торговельних підприємствах дозволяються лише належним чином 

придбані та зареєстровані РРО. 

 Для придбання та використання в підприємствах торгівлі та громадського харчування 

дозволені моделі і модифікації, які включені до «Державного реєстру електронних 

контрольно-касових апаратів і комп’ютерних систем» станом на 27.07.2001 р. 

 Придбання нових реєстраторів розрахункових операцій дозволяється здійснювати: 

а/ у підприємств виробників РРО; 

б/ в організаціях, які мають дозвіл на придбання, продаж, технічне обслуговування, 

навчання навичкам роботи на РРО, ремонт РРО /сервісні центри/ 

в/ придбання РРО, що вже були у використанні / через сервісний центр, працівники 

якого перевірять технічний стан РРО, визначать наявний ресурс фіскальної пам’яті, 

виконають інші необхідні операції. 

 

  Реєстрація в Державній податковій інспекції (ДПІ). 
 

             Згідно Закону України №1776-III від 01.06.2000 р. і  «Положення про порядок 

реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари 

/послуги/» № 614 від  01.12.2000. , суб’єкти підприємницької діяльності, які застосовують для 

розрахунків з покупцями РРО зобов’язані зареєструвати придбані РРО в місцевій /за місцем 

реєстрації суб’єкта/ Державній податковій інспекції, а у тому випадку, коли підприємницька 

діяльність здійснюється не за місцем знаходження суб’єкта господарювання,  то після 

здійснення реєстрації касового апарату його слід поставити на облік в ДПІ за місцем  

фактичного провадження господарської діяльності. 

             Для проведення реєстрації РРО суб’єкт підприємницької діяльності подає до ДПІ такі 

документи та її копії: 

 заяву на реєстрацію РРО; 

 дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі /сфери послуг/; 

 технічний паспорт або формуляр РРО; 



 договір з організацією сервісного обслуговування про зарахування РРО на сервісне 

обслуговування; 

 документ, що підтверджує факт купівлі РРО, безкоштовного отримання у власність, договір 

оренди або іншій документ, що підтверджує право власності на РРО або право на тимчасове 

користування; 

  книга обліку розрахункових операцій /КОРО/. 

             Документи подаються в відділ  контролю реєстрації  та застосування РРО державної 

податкової інспекції. Копії документів     звіряються з оригіналом і зберігаються разом з заявою 

в ДПІ, а оригінали повертаються суб’єкту підприємницької діяльності. 

На підставі розгляду поданих документів відповідальна особа ДПІ проводить 

реєстрацію РРО, про що робиться відповідний запис в журналі реєстрації РРО; присвоює йому 

реєстраційний /фіскальний/ номер, який вказується на титульній сторінці КОРО, та  заноситься 

в фіскальну пам’ять РРО при опломбуванні та фіскалізації. При реєстрації складається 

реєстраційне посвідчення у двох примірниках. Один примірник посвідчення залишається в ДПІ, 

а другий видається суб’єкту підприємницької діяльності. 

              Одночасно з реєстрацією РРО здійснюється реєстрація КОРО: пронумерована, 

прошнурована книга пломбується пломбою сріблястого кольору. Реєстраційний номер, 

присвоєний РРО, проставляється на титульній сторінці книги. Реєстраційний номер нової книги 

не змінюється, а тільки через дріб проставляється наступний порядковий номер. 

            Використана книга зберігається суб’єктом підприємницької діяльності протягом одного 

року після її закінчення. 

                      У разі реєстрації РРО, який раніше був в експлуатації, відповідальна особа ДПІ 

перевіряє відповідність показників лічильників фіскальної пам’яті РРО, показникам 

лічильників, які вказані в акті про виведення касового апарату з експлуатації. Коли розходжень 

не виявлено - показники записуються в КОРО, а при їх невідповідності - їх також записують в 

КОРО, але власник РРО повинен подати в ДПІ довідку про справність РРО і пояснення 

причини невідповідності показників. 

                      Напрацьовані попереднім користувачем показники обов’язково повинні бути 

вказані в реєстраційному посвідченні.            
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