
 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

№ 65 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної 

податкової служби України 

18.05.2021 № 517 

Продовження строку первинної реєстрації моделі реєстратора розрахункових 

операцій, включеної до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій  

Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 

телефон, адреса електронної 

пошти та вебсайта 

Державна податкова служба України 

04053, м. Київ, Львівська площа, 8 

272 62 55 

post@tax.gov.ua 

www.tax.gov.ua 

Режим роботи Понеділок – четвер: з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 

П’ятниця: з 09 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. 

Перерва: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
1
 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

1. Заява про продовження строку первинної реєстрації моделі реєстратора 

розрахункових операцій, включеної до Державного реєстру реєстраторів 

розрахункових операцій, строк первинної реєстрації якої не закінчився 

(довільної форми).  

2. Копія сертифікату відповідності моделі обов’язковим вимогам 

нормативних документів (із зазначенням складових частин реєстратора). 

3. Атестат виробництва або сертифікат на систему управління якістю, 

видані відповідно до законодавства 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Заява та додані до неї документи надсилаються поштою, засобами 

інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний кабінет", вхід до 

якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (розділ "Листування з 

ДПС"), або можуть бути подані безпосередньо до Державної податкової 

служби України (скринька для кореспонденції знаходиться при вході до 

адміністративної будівлі ДПС за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8) 

Платність надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання 

адміністративної послуги 

30 календарних днів
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Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

Подання документів не в повному обсязі  

Результат надання 

адміністративної послуги 

Продовження строку первинної реєстрації моделі реєстратора 

розрахункових операцій, включеної до Державного реєстру реєстраторів 

розрахункових операцій  

Способи отримання 

результату 

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій розміщується на 

офіційному вебпорталі ДПС у розділі "Реєстри". 

Витяг з наказу про продовження строку первинної реєстрації моделі 

реєстратора розрахункових операцій, включеної до Державного реєстру 

реєстраторів розрахункових операцій, строк первинної реєстрації якої не 

                                                 
1
 На період встановлення карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 "Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" змінено режим 

роботи: понеділок – четвер: з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., п’ятниця: з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв., перерва: з 12 год. 

00 хв. до 12 год. 45 хв. 
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 Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ Закону України від 17 березня 2020 року № 530-IX "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19)" з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків надання адміністративних послуг, визначених законом. Від дня 

припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення. 

http://cabinet.tax.gov.ua/
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закінчився, надсилається на адресу заявника поштою. 

За зверненням витяг з наказу може бути видано заявнику безпосередньо у 

Державній податковій службі України 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної послуги 

Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг" (стаття 12). 

Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 

2002 року № 1315 

Довідкова інформація Інформаційну картку адміністративної послуги, зразок заяви, що подається 

для її отримання, розміщено у розділі "Адміністративні послуги" 

вебпорталу Державної податкової служби України. 

Про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДПС можна 

повідомити за телефоном 0 800 501 007 (напрямок "5" та натисніть "1"), 

залишити повідомлення про можливі факти вчинення працівниками органів 

ДПС корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України "Про запобігання корупції" можна за вказаним 

номером телефону (напрямок "5" та натисніть "2") 
 
 

 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-2002-%D0%BF

