
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Офіційний вебпортал Державної податковоїї  служби України: 

tax.gov.ua   

Інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР)  0-800-501-007 
"Гаряча лінія"  "Пульс ": 0800-501-007 

Акредитований центр сертифікації ключів: 044-284-00-10 

 

Кабінету Міністрів України від 5 

серпня 2015 № 609 є територіальні 

органи ДПС. 

Для отримання такої ліцензії 

суб’єкт господарювання подає до 

органу ліцензування за місцем 

провадження діяльності заяву про 

видачу ліцензії на роздрібну 

торгівлю алкогольними напоями у 

довільні формі. 

У заяві зазначає перелік 

програмних РРО, які знаходяться у 

місці торгівлі, їх фіскальні номери, 

дату реєстрації ПРРО в 

контролюючому органі та назву 

моделі ПРРО.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підписуйтесь на наші офіційні сторінки в 

соціальних мережах.  

ДПС у Чернівецькій області:  

Facebook: https://www.facebook.com/tax.chernivt

si/  

 

Державна податкова служба України:  

Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine  

 

«InfoTAX» http:/t.me/infoTAXbot  

 

Телеграм-канал ДПС 

 https://t.me/tax_gov_ua 

 

Головне управління  ДПС   

у  Чернівецькій  області 

58013,  м. Чернівці,  

вул. Героїв Майдану, 200 А,    

тел. 0372-54-54-99 

 

Актуальні запитання-

відповіді, пов’язані із 

запровадженням 

програмних РРО  

 

2022 року 
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готівковій та/або в безготівковій 

формі (із застосуванням 

електронних платіжних засобів, 

платіжних чеків, жетонів тощо) при 

продажу товарів (наданні послуг) у 

сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг, а також 

операції з приймання готівки для 

подальшого її переказу зобов’язані 

надавати особі, яка отримує або 

повертає товар, отримує послугу або 

відмовляється від неї, в 

обов'язковому порядку 

розрахунковий документ 

встановленої форми та змісту на 

повну суму проведеної операції, 

створений в паперовій та/або 

електронній формі (у тому числі, але 

не виключно, з відтворюванням на 

дисплеї пристрою, на якому 

встановлений програмний 

реєстратор розрахункових операцій 

QR-коду, який дозволяє особі 

здійснювати його зчитування та 

ідентифікацію з розрахунковим 

документом за структурою даних, 

що в ньому міститься, та/або 

надсиланням електронного 

розрахункового документа на 

наданий такою особою 

абонентський номер або адресу 

електронної пошти). 

 

3. Яким чином для суб’єкта 

господарювання 

підтверджуватиметься факт 

передачі даних від ПРРО до 

фіскального сервера? 

 

Факт передачі реєстраційної заяви, 

повідомлень про виявлення 

несправності ПРРО, відкриття 

зміни, підтверджується отриманням 

відповідних квитанцій від 

фіскального сервера. 

Передача розрахункового 

документа та фіскального звітного 

чека підтверджується отриманням 

фіскального номера, що 

присвоюється цим документам 

фіскальним сервером. 

 

4. Подання заяви для отримання 

ліцензії на роздрібну торгівлю 

алкогольними суб’єктами 

господарювання, які 

використовують програмні РРО 

 

Ліцензія на право роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями 

видається органами ліцензування, 

якими відповідно до постанови 

 

1. Як здійснюється 

програмування найменування 

товарів (послуг) в ПРРО? 

 

Програмування товарів/послуг в 

ПРРО здійснюється суб’єктом 

господарювання/оператором 

(касиром) самостійно шляхом 

додавання товарів/послуг або 

шляхом імпорту даних переліку 

(файлу у форматі CSV), який 

формується згідно з інструкцією 

користувача ПРРО. 

 

2. Які способи отримання 

фіскального чеку покупцем за 

оплачені товари (послуги) через 

ПРРО? 

 

Законом України від 20 вересня 

2019 року № 128-IX «Про внесення 

змін до Закону України «Про 

застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування 

та послуг» та інших законів України 

щодо детінізації розрахунків в сфері 

торгівлі і послуг» встановлено, що 

суб’єкти господарювання, які 

здійснюють розрахункові операції в 


