
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.007 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

Додано новий довідник користувача Довідник моделей РРО з можливістю редагування та 

додавання записів. Довідник призначений для зберігання інформації щодо переліку моделей 

реєстраторів розрахункових операцій, які використовуються у господарських одиницях 

користувача. Довідник заповнюється користувачем та підключений до довідника Перелік 

РРО. 

ФОРМИ 

Державна фіскальна служба 

Нові форми: 

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.02.2019 р. № 64 «Про 

затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій 

та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій», 

додано форми, які доступні у новому модулі програми РРО - Реєстр документів РРО, 

подання - за потреби:  

J1312501 Заява про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових 

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за ф. № 7-РРОВ 

J1313601 Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за ф. 

№ 4-РРО 

J1313801 Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з 

купівлі-продажу іноземної валюти за ф. № 4-РРОВ 

J1314801 Заява про скасування книги обліку розрахункових операцій та/або 

розрахункової книжки за ф. № 2-КОРО 

J1316401 Акт про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного 

(післягарантійного) ремонту. Форма № 4-ЦСО 

J1317201 Запит про надання витягу з реєстру центрів сервісного обслуговування 



реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 2-РЦСО 

J1317301 Запит про надання витягу з реєстру екземплярів реєстраторів 

розрахункових операцій. Форма № 3-ЕРРО 

J1413601 Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за 

ф. № 5-РРО 

J1413701 Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за 

ф. № 6-РРО 

J1413801 Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з 

купівлі-продажу іноземної валюти за ф. № 5-РРОВ 

J1413901 Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за 

ф. № 6-РРОВ 

J1414801 Рішення про скасування книги обліку розрахункових операцій та/або 

розрахункової книжки за ф. № 3-КОРО 

J1417201 Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів 

розрахункових операцій за ф. № 3-РЦСО 

J1417301 Витяг з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій. Форма 

№ 2-ЕРРО 

J1417401 Повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, 

післягарантійного ремонту моделі (модифікації) реєстратора розрахункових 

операцій центром сервісного обслуговування за ф. № 4-РЦСО 

J1417501 Повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, 

післягарантійного ремонту моделі (модифікації) реєстратора розрахункових 

операцій центром сервісного обслуговування за ф. № 5-РЦСО 

J1417601 Повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, 

післягарантійного ремонту моделі (модифікації) реєстратора розрахункових 

операцій центром сервісного обслуговування за ф. № 6-РЦСО 

F1313601 Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за ф. 

№ 4-РРО 

F1314801 Заява про скасування книги обліку розрахункових операцій та/або 

розрахункової книжки за ф. № 2-КОРО 

F1316401 Акт про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного 

(післягарантійного) ремонту. Форма № 4-ЦСО 

F1317201 Запит про надання витягу з реєстру центрів сервісного обслуговування 

реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 2-РЦСО 



F1317301 Запит про надання витягу з реєстру екземплярів реєстраторів 

розрахункових операцій. Форма № 3-ЕРРО 

F1413601 Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за 

ф. № 5-РРО 

F1413701 Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за 

ф. № 6-РРО 

F1414801 Рішення про скасування книги обліку розрахункових операцій та/або 

розрахункової книжки за ф. № 3-КОРО 

F1417201 Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів 

розрахункових операцій за ф. № 3-РЦСО 

F1417301 Витяг з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій. Форма 

№ 2-ЕРРО 

F1417401 Повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, 

післягарантійного ремонту моделі (модифікації) реєстратора розрахункових 

операцій центром сервісного обслуговування за ф. № 4-РЦСО 

F1417501 Повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, 

післягарантійного ремонту моделі (модифікації) реєстратора розрахункових 

операцій центром сервісного обслуговування за ф. № 5-РЦСО 

F1417601 Повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, 

післягарантійного ремонту моделі (модифікації) реєстратора розрахункових 

операцій центром сервісного обслуговування за ф. № 6-РЦСО 

Зверніть увагу! Для подання нових форм необхідно налаштувати комплект підписів для 

звітності щодо реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у розділі Адміністрування - 

Параметри системи - Підпис - РРО. 

2. Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги за формами:  

J1317301 Запит про надання витягу з реєстру екземплярів реєстраторів 

розрахункових операцій ф. № 3 ЕРРО 

J1417301 Витяг з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій ф. № 

2-ЕРРО 

J1317201 Запит про надання витягу з реєстру центрів сервісного обслуговування 

реєстраторів розрахункових операцій ф. № 2-РЦСО 

J1417201 Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів 

розрахункових операцій ф. № 3-РЦСО 



F1317301 Запит про надання витягу з реєстру екземплярів реєстраторів 

розрахункових операцій ф. № 3 ЕРРО 

F1417301 Витяг з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій ф. № 

2-ЕРРО 

F1317201 Запит про надання витягу з реєстру центрів сервісного обслуговування 

реєстраторів розрахункових операцій ф. № 2-РЦСО 

F1417201 Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів 

розрахункових операцій ф. № 3-РЦСО 

Форми доступні у розділі модуля Довідки державних органів - Інформаційна 

довідка - Створити - Довідку про РРО. 

Зміни:  

Зверніть увагу! Форми документів РРО доступні для створення у новому модулі програми 

РРО - Реєстр документів РРО. Документи, що були створені у попередніх версіях програми у 

модулі Реєстр звітів, переміщено у новий модуль РРО - Реєстр документів РРО: 

J1311301 Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або 

розрахункової книжки за ф. № 1-КОРО 

J1311401 Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій за ф. № 1-РРО 

J1311501 Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу 

іноземної валюти за ф. № 1-РРОВ 

J1316101 Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій за ф. № 1-ЦСО 

J1316301 Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт 

реєстратора розрахункових операцій за ф. № 3-ЦСО 

J1316501 Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій 

J1317001 Заява про включення/виключення до/із реєстру екземплярів реєстраторів 

розрахункових операцій або внесення змін за ф. № 1-ЕРРО 

J1317101 Заява на включення до реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів 

розрахункових операцій за ф. № 1-РЦСО 

J1411401 Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових 

операцій за ф. № 2-РРО 

J1411501 Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових 

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за ф. № 2-РРОВ 



J1413401 Реєстраційне посвідчення за ф. № 3-РРО 

J1413501 Реєстраційне посвідчення за ф. № 3-РРОВ 

F1311301 Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або 

розрахункової книжки за ф. № 1-КОРО 

F1311401 Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій за ф. № 1-РРО 

F1316101 Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій за ф. № 1-ЦСО 

F1316301 Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт 

реєстратора розрахункових операцій за ф. № 3-ЦСО 

F1316501 Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій 

F1317001 Заява про включення/виключення до/із реєстру екземплярів реєстраторів 

розрахункових операцій або внесення змін за ф. № 1-ЕРРО 

F1317101 Заява на включення до реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів 

розрахункових операцій за ф. № 1-РЦСО 

F1411401 Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових 

операцій за ф. № 2-РРО 

F1413401 Реєстраційне посвідчення за ф. № 3-РРО 

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

 РРО 

Додано новий модуль РРО. 

Модуль містить розділи: Реєстр документів РРО та Довідники. 



 

Розділ Реєстр документів РРО призначений для створення, редагування та збереження 

документів, щодо РРО, з метою їх реєстрації в ДФС. Також у розділі зберігатимуться документи 

щодо РРО, отримані від ДФС.  

Опрацювання документів здійснюється згідно з порядком, що затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 13.02.2019 р. № 64 «Про затвердження порядків ведення 

реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного 

обслуговування реєстраторів розрахункових операцій», та порядками, що затверджені наказом 

Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. № 547 «Про затвердження порядків щодо 

реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» (у редакції 

від 01.10.2018 р.). 

При виборі розділу Довідники здійснюється перехід до розділу програми Довідники - 

Загальні - РРО. Довідники розділу підключені у формах документів РРО та призначені 

полегшити та прискорити заповнення відповідних форм. Розділ містить довідники користувача: 

 Господарські одиниці - призначений для зберігання інформації щодо господарських 

одиниць користувача, у яких використовуються реєстратори розрахункових операцій.  

 Перелік РРО - призначений для зберігання даних про екземпляри РРО, що 

використовуються у господарських одиницях користувача.  

 Довідник моделей РРО - для зберігання переліку моделей РРО, що використовуються у 

господарських одиницях користувача (підключений до довідника Перелік РРО).  



 Класифікатор сфер застосування РРО - для зберігання переліку сфер застосування 

РРО, що використовуються у господарських одиницях користувача. 

Всі довідники є довідниками користувача з можливістю редагування та додавання записів. 

Користувачі мають можливість змінювати та доповнювати довідники за власними потребами. 

Таким чином створюються персональні довідники РРО, що містять інформацію про моделі та 

сфери застосування РРО, необхідні для певного підприємства.  

 Облік ПДВ 

Реалізовано можливість внесення змін у підписаний пакет звітів Податкова декларація з 

ПДВ (J0200120, F0200120), що був створений у модулі Облік ПДВ. 

Функція Змінити звіт доступна на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа. 

 Довідки державних органів 

Інформаційна довідка 

1. Додано новий розділ Створити - Довідку про РРО. Розділ призначений для створення 

запитів та отримання інформації з реєстру екземплярів РРО та/або з реєстру центрів 

сервісного обслуговування РРО. 

2. Додано фільтр для вибору розділу інформаційної довідки: 



 

При виборі певного розділу у реєстрі модуля відображатимуться запити та витяги, що 

належать лише обраному розділу. 

 

 

 

 


