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Урок 57: Устаткування підприємств торгівлі 

Хід роботи 

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначені Законом України 

"Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" 

від 21 грудня 2000 р. №2156-111. 

РРО — 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 

та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). 

Під фіскальними функціями розуміються здатність РРО забезпечувати 

одноразове занесення, тривале зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове 

зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг 

розрахункових операцій, викопаних у готівковій та/або в безготівковій формі, 

або про обсяг операцій з купівлі продажу іноземної валюти. 

Фіскальна пам'ять — це енергонезалежний за збереженням інформації, 

довгостроковий запам'ятовуючий пристрій у складі РРО, призначений для 

реєстрації і багаторазового зчитування звітної підсумкової щоденної інформації 

з виключенням можливості її зміни або знищення без пошкодження самого 

пристрою. 

До РРО відносять: електронний контрольно-касовий апарат (ЕККА), 

електронний контрольно-касовий реєстратор (ЕККР), комп'ютерно-касову 

систему (ККС), електронний таксометр (ЕТ) тощо. 

ЕККА — це РРО, який додатково забезпечує попереднє програмування 

найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх у кількості, друкування 

розрахункових та інших звітних документів. 

ЕККР — це РРО, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих 

товарів (послуг), найменування, друкування розрахункових та інших звітних 

документів. 

ККС — це РРО, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який 

додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і 

забезпечує друкування розрахункових та інших звітних документів. 

ЕТ — це РРО, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів 

за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів. 

Правильна організація обліку грошової виручки — важлива умова переходу 

до ринкової економіки. Без обліку і контролю готівки неможливі облік і 

контроль товарно-матеріальних цінностей, забезпечення їх збереження, 

попередження зловживань, у тому числі приховування доходів і ухиляння від 

сплати податків. 

Можливість точного обліку торговельної виручки, скорочення до мінімуму 

помилок при проведенні розрахунків за товари, підвищення культури 

торговельного обслуговування, вивчення реалізованого попиту забезпечують 

електронні контрольно-касові апарати. Застосування ЕККА й інших РРО є 

обов'язковим для суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), які здійснюють 
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розрахунки зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 

за готівку. Оскільки в торговельних підприємствах з РРО переважно 

використовують ЕККА, основну увагу в підручнику приділено саме цим 

апаратам. 

Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові 

операції без застосування ЕККА з використанням розрахункових книжок та книг 

обліку розрахункових операцій, а також граничний розмір річного обсягу 

розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні 

якого застосування ЕККА с обов'язковим, затверджений постановою KM 

України від 23.05.2000 № 1336. 

 

 

Рекомендую переглянути відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=2eZwv5R2CII 
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