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Режим роботи Понеділок – п’ятниця: з 08 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв. 

Перерва: з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

Заява про реєстрацію/перереєстрацію програмного реєстратора 

розрахункових операцій (далі – ПРРО) за формою № 1-ПРРО (додаток 1 до 

Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних 

реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 23.06.2020 № 317, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 07.07.2020 за № 635/34918) (далі – Заява) 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Заява подається до ДПС (фіскального сервера контролюючого органу) 

засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет», 

вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua, програмного 

інтерфейсу (API) або засобами комунікацій.  

Перереєстрація ПРРО здійснюється у разі зміни найменування (прізвища, 

власного імені, по батькові (за наявності)) або податкового номера суб’єкта 

господарювання (без державної реєстрації припинення юридичної особи 

або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця), 

найменування або адреси господарської одиниці, де використовується 

ПРРО.  

Заява про перереєстрацію ПРРО подається за умови направлення 

останнього фіскального звітного чека та закриття останньої зміни на  

ПРРО, що підлягає перереєстрації 

Платність надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання 

адміністративної послуги 

У день отримання Заяви, якщо Заява надійшла не пізніше 16 год. 00 хв. 

робочого (операційного дня) або не пізніше наступного робочого дня, якщо 

Заява надійшла після 16 год. 00 хв. робочого (операційного дня) 

Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

Автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог 

щодо електронного документообігу (обов’язковість та/або послідовність 

підписання електронного документа, невідповідність електронного 

документа затвердженому формату (стандарту), незаповнення обов’язкових 

реквізитів, недійсність електронних підписів та/або печаток підписантів 

Заяви, непідтвердження права підписанта на подання Заяви тощо). 

ПРРО із зазначеними у Заяві назвою та локальним номером вже 

зареєстрований (для реєстрації). 

Щодо господарської одиниці, вказаної у Заяві, суб’єкт господарювання не 

повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган 

відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 розділу ІІ Податкового кодексу 

України або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим 

чи не експлуатується суб’єктом господарювання. 

Суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

Виявлено розбіжності даних, вказаних у Заяві, з даними щодо обліку та 
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реєстрації суб’єкта господарювання в контролюючих органах як платника 

податків 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Включення ПРРО до Реєстру програмних реєстраторів розрахункових 

операцій (далі – Реєстр ПРРО). 

Внесення змін до реєстраційних даних ПРРО у Реєстрі ПРРО (для 

перереєстрації ПРРО) 

Способи отримання 

результату 

Реєстр ПРРО розміщено у відкритій частині інформаційно-комунікаційної 

системи «Електронний кабінет» (cabinet.tax.gov.ua) та на вебпорталі ДПС у 

розділі «Реєстри» (tax.gov.ua). 

Про реєстрацію/перереєстрацію ПРРО суб’єкту господарювання засобами 

інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» 

(cabinet.tax.gov.ua) направляється електронне повідомлення у вигляді 

квитанції, із зазначенням присвоєного фіскального номера ПРРО, яке 

формується у форматі, затвердженому в установленому законодавством 

порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу за 

результатами ідентифікації, обробки електронного документа 

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» (ст. 7).  

Порядок реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних 

реєстраторів розрахункових операцій, затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 23.06.2020 № 317, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 07.07.2020 за № 635/34918 

Довідкова інформація Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та зразок заяви, що 

подається для її отримання, розміщено у розділі «Адміністративні послуги» 

вебпорталу ДПС. 

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») 
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