
 

Інструкція з експлуатації  

1.Введення 

1.1.      Інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення споживачів з правилами 
застосування виробу “Засіб контролю” (далі - ЗК).  
1.2.      ЗК використовується для опломбування реєстраторів розрахункових операцій (далі 
- РРО), книг обліку розрахункових операцій (далі - КОРО), журналів використання 
реєстраторів розрахункових операцій (далі –ЖВРРО) та розрахункових книжок (далі -РК).  

2. Документи, які  регламентують  
застосування ЗК 

 
2.1.      Закон України від 01.06.2000 р. № 1776-ІІІ “Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”. 
2.2.      Наказ Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. № 614 “Про 
затвердження нормативно-правових актів до Закону України  “Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05.02.2001 р. за № 105/5296). 
2.3.      Наказ Державної податкової адміністрації України від 21.09.2004 р. № 546 “Про 
впровадження систем державного контролю за виготовленням, реалізацією та 
застосуванням засобів контролю” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 
04.10.2004 р. за № 1252/9851).  
2.4.     Наказ Державної податкової адміністрації України від 06.07.2010 р. № 485 “Про 
затвердження форми засобу контролю підвищеного рівня захисту”.  
 

3.Порядок застосування ЗК 

3.1.     На РРО встановлюються два ЗК (частини  з полем контрольно-облікової 
інформації)  в місця стику корпусу з верхньою кришкою з двох протилежних сторін РРО, 
щоб запобігти не санкціонованому доступ до фіскальної пам’яті без пошкодження ЗК. У 
РРО блочної структури частина ЗК  з полем контрольно-облікової інформації 
встановлюється також на місце підключення з’єднувальних кабелів. 
3.2.     На КОРО та ЖВРРО встановлюються частини ЗК з полем контрольно-облікової 
інформації на нитку, якою прошнуровуються сторінки, щоб зробити неможливим 
розшнурування КОРО та ЖВРРО без пошкодження ЗК. 
3.3.     На РК встановлюється частина ЗК з полем контрольно-облікової інформації на 
місце скріплення квитанцій, щоб зробити неможливим видалення корінця квитанцій без 



пошкодження ЗК. 
3.4.     Поверхня для встановлення ЗК  повинна бути чистою і сухою. 
3.5.     При знятті ЗК з антиадгезивного паперу руки повинні бути сухими та чистими. 
3.6.     Шляхом згинання паперової основи біля краю частини ЗК з полем контрольно-
облікової інформації  досягти його відокремлення від паперової основи, повільно 
знімаючи паперову основу, обережно відділити частину ЗК з контрольно-обліковою 
інформацією. 

 
4.Порядок встановлення ЗК на  РРО  

(рис. 1 – рис. 8) 

4.1.     Встановлення ЗК на РРО проводиться відповідно до розділу 3. 
4.2.     Перед встановленням ЗК на РРО необхідно обов’язково обезжирити місце 
встановлення ЗК технічним етиловим спиртом (ГОСТ 17299–78 “Спирт этиловый 
технический”). 
4.3.     Частина ЗК з полем контрольно-облікової інформації  повинна бути встановлена на 
стик корпусу РРО з верхньою кришкою. Відривна частина (корінець) ЗК відривається під 
час наклеювання та залишається на антиадгезивного папері. 
4.4.     Остаточно зафіксувати частину ЗК з контрольно-обліковою інформацією до 
повного витіснення залишків повітря між клейовим шаром та поверхнею РРО. 
4.5.     При розпломбуванні РРО залишки ЗК та клейового шару знімаються за допомогою 
змоченої у спирті тканини. 
4.6.     Для повторного опломбування поверхні РРО необхідно виконати умови пунктів 4.1. 
- 4.4. 
4.7.     Корінці обох ЗК, якими було опломбовано РРО, встановлюються у верхньому 
правому куті екземпляру довідки про опломбування, який надається державній податковій 
службі. 
4.8.      Підписує корінці  суб'єкт підприємницької діяльності – власник РРО. 

5.Порядок встановлення ЗК на КОРО та ЖВРРО  

(рис. 9 – рис. 14) 

5.1.     Встановлення ЗК на  КОРО та  ЖВРРО здійснюється відповідно до розділу 3. 
5.2.     До встановлення ЗК на КОРО або ЖВРРО блок сторінок прошнуровується з двох 
сторін нитками. Категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для шнурування  
капронові нитки. 
5.3.     Частини ЗК з контрольно-обліковою інформацієюінформацією повинні 
встановлюватися клейовою основою на нитку не далі ніж 10 мм після першого вузла. 
Корінець ЗК відривають під час наклеювання та залишають на антиадгезивному папері. 
5.4.     Корінець ЗК встановлюють у нижньому лівому куті останньої сторінки КОРО або 
ЖВРРО. 
5.5.     Корінець ЗК підписує суб'єкт підприємницької діяльності - який здійснив 
процедуру встановлення ЗК на  КОРО або ЖВРРО. 

 

 

 



6.Порядок встановлення ЗК на  РК   

(рис. 15 – рис. 19) 

6.1.     Встановлення ЗК на РК проводиться відповідно до розділу 3. 
6.2.     РК повинні бути зброшуровані з 50 або 100 квитанцій, які прошиті скобками. 
6.3.     ЗК на РК повинні встановлюватися клейовою основою на скобки. Корінці ЗК 
відриваються під час наклеювання та залишаються на антиадгезивному папері. 
6.4.     Корінець ЗК встановлюють на відривній частині першої розрахункової квитанції 
 РК (на РК-2 спрощеної форми, можливе розміщення корінця із зворотної сторони першої 
сторінки РК-2) 
6.5.     Корінець підписує суб'єкт підприємницької діяльності - який здійснив процедуру 
встановлення ЗК на РК.  

7.Заходи застереження 

     При встановленні ЗК необхідно дотримуватися обережного поводження з ними. 
Операції при встановленні ЗК проводити чистими та сухими руками. Після встановлення 
та при експлуатації ЗК на РРО не допускати механічних впливів на ЗК, які можуть 
привести до пошкодження їх цілісності. 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
     ·торкатися пальцями або сторонніми предметами клейового шару ЗК під час установки 
ЗК; 
     ·тримати ЗК під прямими сонячними променями; 
     ·після установки ЗК наклеювати поверх ЗК захисні плівки та інші матеріали. 

8.Ознаки пошкодження ЗК 

Про пошкодження ЗК свідчать наступні ознаки: 
     ·розрив ЗК; 
     ·деформація ЗК; 
     ·відсутність окремих ділянок ЗК; 
     ·тріщини, надриви по краях ЗК; 
     ·невідповідність кольорів ЗК; 
     ·неможливість чіткого ідентифікування ЗК; 
     ·неможливість сканування контрольно-облікової інформації ЗК. 
   Допускаються: 
     Незначні відхилення зображення засобу контролю від еталону, які не заважають 
ідентифікувати його справжність. 
     У випадку пошкодження ЗК в результаті порушення правил зберігання, порядку 
встановлення на РРО, ЖВРРО, КОРО, РК та умов експлуатації ЗК, виробник 
відповідальності не несе. 

 

 

 

 

 



 

Опломбування реєстраторів розрахункових операцій 
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Опломбування книг обліку розрахункових операцій 
 та журналів використання реєстраторів розрахункових операцій 
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Опломбування розрахункових квитанцій РК №1 
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 Опломбування розрахункових квитанцій РК  №2 (спрощена форма)  
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