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Настанова щодо експлуатування (далі – НЕ) містить необхідну технічну 

інформацію про реєстратор контрольно-касовий електронний спеціалізований 

«DATECS СMP-10М» (далі – реєстратор).  

В настанові щодо експлуатування наведені технічні та функціональні 

можливості реєстратора та засоби їх використання, наведені вказівки 

підготовки до роботи, експлуатації та зберіганню реєстратора. 

«DATECS СMP-10М» – реєстратор, що програмується. Його технічні та 

функціональні можливості відповідають вимогам обслуговування клієнтів, а 

також сприяють їх вірній фінансовій звітності.  

 

Бажаємо  Вам приємної роботи з реєстратором 

«DATECS СMP-10М»! 
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1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Призначення та сфера застосування 

1.1.1 Призначення реєстратора 

Реєстратор контрольно-касовий електронний спеціалізований «DATECS 

СMP-10М» за своїм призначенням належить до спеціалізованих, а за 

функціональними можливостями до портативних.   

Реєстратори призначені для роботи в складі автоматизованих робочих місць 

обліку та контролю за фінансово-господарською діяльністю для виїзної торгівлі 

в сфері торгівлі, громадського харчування, сфери послуг. 

Реєстратор з контрольною стрічкою в електронній формі (далі - КСЕФ) має: 

– носій КСЕФ; 

– модуль безпеки SAM (далі - МБ SAM) терміналу Національної системи 

масових електронних платежів (далі - НСМЕП), що входить до складу 

фіскального блока реєстратора; 

– унікальний номер для однозначної ідентифікації реєстратора сервером 

обробки інформації; 

– інтерфейс зв'язку для забезпечення можливості передачі пакетів даних, 

що знаходяться в носії КСЕФ, на зовнішні пристрої (персональний комп'ютер, 

зовнішній накопичувач тощо); 

– свідоцтво платіжної організації НСМЕП про відповідність вимогам 

НСМЕП щодо підключення і використання МБ SAM. 

– процесор фіскального блока реєстратора з КСЕФ з використанням МБ 

SAM, що забезпечує реалізацію функцій формування ПД реєстратора, 

включаючи MAC, перевірки (верифікації) такого MAC, запису сформованого 

пакета даних на носій КСЕФ, а також контролю цілісності КСЕФ. MAC пакета 

даних формується для кожного ПД реєстратора без винятків. 

 

1.1.2 Сфера застосування 

Сфера застосування – підприємства, установи та організації всіх форм 

власності, а також громадяни – суб`єкти підприємницької діяльності, які 

здійснюють розрахунки зі споживачами у сфері торгівлі, виїзної торгівлі та 

послуг.   
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2 ОПИС ТА РОБОТА  

2.1 Технічні характеристики 

2.2.1 Основні функціональні та технічні характеристики реєстратора 

наведено в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Найменування параметру Показники 

1 Метод друку Лінійний термодрук 

2 Кількість символів в рядку 32 

3 Кількість символів в найменуванні товару, не більше 75 

4 Швидкість друку, рядків/с, не менше 8 

5 Інтерфейси 
RS-232, USB, ETHERNET,  

Радіоканал Bluetooth 

6 Максимальна швидкість передачі даних, біт/с 115200 

7 Споживана потужність, Вт, не більше 10,0 

8  Маса, кг, не більше 0,7 

9 Габаритні розміри, мм, не більше 100Х140Х60 

 

2.2.2 Основні функціональні та технічні характеристики реєстратора, який 

працює під управлінням програмного забезпечення керуючого пристрою 

наведено в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Найменування параметру Показники 

1 Кількість програмованих товарів (послуг), не менше 5000 

2 Кількість розрядів для : 

- суми, що вводиться; 

- ціни, що програмується; 

- денного підсумку; 

- періодичного підсумку; 

- пароля касира 

 

9 

9 

14 

18 

6 

3 Кількість касирів 20 

4 Кількість груп товарів (послуг), що оподатковуються, не 

менше 

- з додатним підсумком розрахунків; 

- з від`ємним підсумком розрахунків 

 

5 

5 

5 Види податків, а саме: 

- податок включений в ціну; 

- податок не включений в ціну; 

- податок включений в ціну та відрахування/збори; 

- податок не включений в ціну та відрахування/збори 

 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Продовження таблиці 2.2 

Найменування параметру Показники 
6 Виконувані  касові операції: 

- реєстрація оплати готівкою; 

- реєстрація оплати в кредит; 

- реєстрація оплати платіжним чеком; 

- реєстрація оплати карткою; 

- множення ціни на кількість товару (послуг); 

- множення ціни на дробову кількість товару, з 

урахуванням кількості знаків після коми не менше трьох; 

- обчислення відсоткової надбавки або знижки; 

- облік  грошових сум; 

- роздільний облік даних по товарах (послугах); 

- обчислення решти; 

- анулювання операції до закриття касового чека 

(квитанції); 

- виправлення помилки касира до виведення інформації на 

друк; 

- обчислення проміжних підсумків; 

- обчислення загальних підсумків; 

- службове внесення грошей; 

- службова видача грошей; 

- оформлення послуг поштового зв’язку: 

- приймання поштових карток, листів, бандеролей, 

секограм, посилок, відправлень з оголошеною цінністю, 

дрібних пакетів, мішків «М», прямих контейнерів з 

урахуванням при тарифікації та друку касового чека 

категорії, розряду, особливих відміток та характеристик 

поштового відправлення; 

- супутні послуги; 

- приймання згрупованих поштових відправлень та 

поштових переказів; 

- приймання та оплата поштових переказів; 

- приймання комунальних та інших платежів готівкою; 

- оформлення послуг з розповсюдження періодичних 

друкованих видань: 

- передплата; 

- переадресування; 

- ануляція; 

- оформлення виплати пенсій та грошової допомоги; 

- оформлення послуг засобів зв’язку: 

- послуги «Інтернет-пунктів»; 

- пересилання електронних повідомлень; 

- послуги телефаксимільного зв’язку 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 
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Продовження таблиці 2.2 

Найменування параметру Показники 

- оформлення надання інших послуг: 

- продаж електронних ваучерів; 

-  послуги електрозв’язку; 

- оформлення кредитних договорів; 

- послуги засобів зв’язку; 

- оформлення пасажирських перевезень на транспорті. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Режими роботи 

-  Попереднє 

програмування  

-  Реєстрація 

-  Звіти 

-  Тестування 

Енергонезалежна пам’ять та годинник / календар  

Зберігає інформацію в 

оперативній пам’яті 

протягом 1440 годин після 

відключення живлення 

реєстратора  

Фіскальна пам’ять 

Енергонезалежна, з 

об’ємом не менше як 2000 

денних звітів 

Витратні матеріали 

Термострічка:  

- ширина – (57,5 + 0,5) мм, 

- діаметр рулону – 48 мм 

Типи штрих-кодів EAN-13, BitMap, 

code 128c 

Розмір логотипу, пікселі – висота – 96; 

– ширина – 384 

 

УВАГА! USB-кабель, що використовується для підключення        

реєстратора    до    ПК    обов’язково    повинен    бути    ЕКРАНОВАНИЙ! 

 



ДУ.26.00.00-01 НЕ 

                                                                                                                                                                                      9 

 

2.2 Склад та будова реєстратора 

2.2.1 Зовнішній вигляд реєстратора 

Зовнішній вигляд реєстратора наведений на рисунку 2.1.  

 

 

Рисунок 2.1 – Зовнішній вигляд реєстратора 

 

2.2.2 Склад реєстратора 

До складу реєстратора входять наступні функціональні та конструктивні 

вузли: 

- модуль системний з блоком фіскальним; 

- інтерфейс зв’язку з керуючим пристроєм; 

- панель управління; 

- механізм друку чеків та звітів; 

- модуль радіоканалу Bluetooth; 

- акумулятор. 

Ці складові частини розміщені в єдиному корпусі реєстратора. 

Кнопка увімкнення 

Кнопка відкривання 

кришки принтера 

Кнопка просування 

паперової стрічки 

Роз’єм для 

під’єднання 

блоку живлення 
Роз’єм 

ETHERNET 

Роз’єм USB 
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До складу реєстратора входять також складові частини, що не розміщені в 

корпусі реєстратора: 

- блок живлення. 

Блок живлення сформований у вигляді мережевої вилки та підключається 

безпосередньо до мережі змінного струму 220 В, та має шнур для підключення 

до реєстратора. 

На вимогу замовника реєстратор може комплектуватися коробкою 

розподільною та індикатором клієнта. 

 

2.2.3 Модуль системний з блоком фіскальним 

Модуль системний з блоком фіскальним конструктивно виконаний у 

вигляді окремого блоку. Блок фіскальний (далі – ФБ) виділено в окремий 

конструктивний вузол, який пломбується виробником згідно конструкторської 

документації.   

Фіскальна пам’ять (далі – ФП) – енергонезалежна. Записана інформація не 

може бути змінена. Вірогідність інформації може бути порушена тільки в разі 

поломки ФП або дефектів, що з’явились в її управлінні. 

Об’єм ФП забезпечує функціонування реєстратора не менше семи років. 

Кількість записів до ФП залежить від частоти обнулень та кількості податкових 

груп, що використовуються. 

Програмувати ФП може лише кваліфікований спеціаліст центру сервісного 

обслуговування (далі – ЦСО).  

В оперативній пам’яті (далі – ОП) зберігаються дані описів товарів, дані на 

основі яких формуються розрахункові документи та звіти реєстратора. ОП 

забезпечує збереження інформації протягом більше 1440 годин після 

відключення від мережі, завдяки вмонтованому в ФБ акумулятору. Вірогідність 

інформації перевіряється автоматично при кожному підключенні реєстратора. 

 

2.2.4 Інтерфейси 

Реєстратор має можливість працювати з керуючим пристроєм завдяки 

вбудованому інтерфейсу USB та радіоканалу Bluetooth. Також в реєстраторі 

передбачена можливість підключення до мережі Internet за допомогою 

інтерфейсу Ethernet. При використанні коробки розподільної можливе 

підключення керуючого пристрою по інтерфейсу RS-232. Також за допомогою 

коробки розподільної є можливість підключення індикатора клієнта (індикатор 

клієнта не є обов’язковим, без індикатора реєстратор не блокує свою роботу). 

Місце під`єднання зовнішніх пристроїв для роботи по USB та Ethernet без 

використання коробки розподільної відображено на рисунку 2.1. 

Місце під’єднання зовнішніх пристроїв за допомогою коробки розподільної 

показано на рисунку 2.2. Коробка розподільна підключається до реєстратора за 

допомогою USB-роз’єма (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.2 – Підключення зовнішніх пристроїв  

за допомогою коробки розподільної 

 

2.2.5 Панель управління    

Панель управління конструктивно виконана у вигляді пластини, на якій 

розташовані дві кнопки та п’ять світлодіодів. Зовнішній вигляд панелі 

управління наведено на рисунку 2.3. Опис функцій світло діодів та кнопок 

наведено в таблиці 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Панель управління 

 

Таблиця 2.3 

Кнопка / 
світлодіоди Назва Функція 

 

 

 

Кнопка 

живлення 

Кнопка використовується для вмикання та вимикання 

реєстратора.  

Щоб увімкнути/вимкнути реєстратор натисніть на кнопку 

протягом принаймні 3 секунд. 
 

 

Кнопка подачі 

паперу 

Кнопка використовується для подачі паперу, виконання 

самотестування та входу в автономний режим роботи. 

USB-роз’єм для  

підключення ПК 

Роз’єм RS-232 для  

підключення ПК 

 

Роз’єм для підключення 

індикатора клієнта 
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Продовження таблиці 2.3 

Кнопка / 
світлодіоди 

Назва Функція 

 

Світлодіоди 

заряду 

акумулятора 

Світлодіоди вказують на ступінь заряду акумулятора.  

Горять всі три світлодіоди – акумулятор повністю 

заряджений. 

Світлодіоди гаснуть та реєстратор подає звуковий сигнал 

– найнижчий рівень заряду акумулятора. 

 

Світлодіод 

помилки 

Світлодіод горить – немає паперу або відкрита кришка 

принтера. 

Power 

 
Світлодіод 

живлення 

Світлодіод горить – реєстратор увімкнуто; 

Світлодіод мигає – реєстратор завантажується; 

Світлодіод не горить – реєстратор вимкнуто. 

 

2.2.6 Механізм друку чеків та звітів 

В реєстраторі використовується термопринтер. Для забезпечення роботи 

реєстратора, витратні матеріали повинні відповідати наступним вимогам: 

– паперова стрічка СК-57,5Т, що виробляється ТОВ “СИСТЕМ ПАПІР”;  

– розміри котушки паперової стрічки повинні бути: 

 ширина – (57,5  0,5) мм; 

 зовнішній діаметр котушки – не більше ніж 48 мм. 

 

2.2.7 Модуль Bluetooth 

Радіозв’язок здійснюється за допомогою модуля Bluetooth, що входить до 

складу реєстратора. Реєстратор забезпечує обмін інформацією із зовнішніми 

пристроями через радіоканал Bluetooth.  

Для організації зв’язку зовнішніх пристроїв (КПК, комп’ютерів, ноутбуків 

та т.і.) з реєстратором, треба виконати відповідні настройки в пристроях та 

використати відповідне програмне забезпечення. 

Радіус дії радіоканалу відповідно до технічної документації на Bluetooth – 

модуль (приблизно 10 м). 

 

2.2.8 Акумулятор 

Для забезпечення реєстратора електроживленням використовується літієво-

іонний акумулятор ємністю 1,8 А*г.  

Встановлення акумулятора виконується наступним чином (рисунок 2.4): 

– розмістіть зачіпи акумулятора, щоб вони співпали з пазами у відсіку 

для акумулятора; 

– натискайте на акумулятор для розміщення його у відсіку доки не 

почуєте клацання. 

 



ДУ.26.00.00-01 НЕ 

                                                                                                                                                                                      13 

УВАГА! Якщо встановлюється розряджений акумулятор, перед 

роботою необхідно зарядити його в складі принтера, використовуючи блок 

живлення з комплекту постачання. 

 

 

Рисунок 2.4 – Встановлення акумулятора 

 

2.2.9 Блок живлення 

Для забезпечення заряду акумулятора від мережі змінного струму            

(220 +10 -15) В, частотою (50 ± 1) Гц використовується зовнішній блок  

живлення з наступними технічними характеристиками: 

– вхідні параметри: напруга (100-240) В, частота 50/60 Гц, струм 400 мА; 

– вихідні параметри: максимальна напруга 8,4 В, максимальний        

струм 0,8 А. 

 

2.2.10 Диск з програмним забезпеченням 

На диску записана наступна інформація: 

- бібліотека DLL під Windows 98/2000/ХР;  

- демо-версія OPOS – драйвера; 

- загальний тест з вихідним кодом; 

- набір додаткових тестів. 

 

Зачіп 
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3 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

3.1 Розпакування реєстратора 

Відкрийте коробку та вийміть з неї реєстратор. В коробці знаходяться 

паспорт реєстратора (в якому зазначені його заводський номер, дата продажу, 

адреса та телефон ЦСО, гарантійні зобов’язання), “Настанова щодо 

експлуатування”, кабель USB A-MINI для зв’язку з керуючим пристроєм, блок 

живлення, кліпса, гвинт для кріплення кліпси, диск з програмним забезпеченням 

(далі – ПЗ). 
 

3.2 Встановлювання реєстратора 

3.2.1 Реєстратор відноситься до типу портативних. Реєстратор має 

можливість кріплення на паску та може носитися на лямці, завдяки скобам на 

корпусі (рисунок 3.1). 
 

 

Рисунок 3.1 – Кріплення реєстратора 

 

3.2.2 Місце встановлення реєстратора не повинно піддаватись прямій дії 

джерела тепла. 

3.2.3 Реєстратор повинен бути встановлений на висоті зручній для роботи 

касира.  

3.2.4 Приміщення, в яких працюватиме реєстратор, повинні бути 

обладнані в відповідності з ГОСТ 12.2.032 (ССБТ. Рабочее место при 

выполнении работ сидя) та ГОСТ 12.2.049 (ССБТ. Оборудование 

производственное. Общие эргономические требования). 
 

Скоби для 

кріплення 

лямки 

Кліпса 

Гвинт для 

кріплення 

кліпси 
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3.3 Вмикання та вимикання реєстратора 

3.3.1 Електроживлення реєстратора здійснюється від акумулятора з 

номінальною напругою 7,4 В та ємністю 1,8 А*г. Зарядження акумулятора 

здійснюється від блока живлення, який живиться від мережі змінного струму           

(220 +10 -15 %) В, частотою (50  1) Гц та має вихідну напругу 8,4 В постійного       

струму 0,8 A. 

3.3.2 Реєстратор вмикається, натисненням кнопки “Power”, на лицьовій 

панелі протягом 3 с. Послідовно загоряються світлодіоди на панелі управління. 

Виконується короткий автотест. Cвітіння світлодіода зеленим світлом та 

звуковий сигнал сигналізують про те, що реєстратор включений. 

3.3.3 Вимикання реєстратора здійснюється аналогічним чином. Необхідно 

натиснути кнопку «ВКЛ» та утримувати її натиснутою доки не згаснуть 

світлодіоди на лицьовій панелі реєстратора. 

Кожного разу перш ніж розпочинати роботу, оператор (касир) повинен: 

- до вмикання електроживлення реєстратора впевнитись в 

наявності паперової стрічки і, в разі потреби встановити її. 

Реєстратор без встановленої чекової стрічки при увімкненні одразу 

переходить до автономного режиму роботи; 

- постійно здійснювати контроль за станом акумулятора. В разі 

необхідності зарядити його.  

 

УВАГА! Не допускайте повного розряду акумулятора! Це може 

призвести до його відмови.  

 

3.4 Зарядження акумулятора 

Зарядження акумулятора виконується наступним чином: 

- під`єднайте шнур блока живлення до відповідного роз`єму реєстратора 

(рисунок 2.1) та увімкніть вилку блока живлення в розетку; 

- світлодіод, розташований на блоці живлення світиться червоним 

світлом; 

- зміна кольору світлодіода з червоного на зелений свідчить про те, що 

акумулятор заряджено. 

 

УВАГА!  

1 Реєстратор не працює, якщо підключено лише блок живлення (без 

акумулятора). 

2 У випадку довгострокового зберігання реєстратора у вимкненому 

стані необхідно щомісячно підзаряджати акумулятор до повного заряду не 

менше восьми годин.  
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3.5 Встановлення паперової стрічки 

Виконайте наступні дії: 

а) натисніть на кнопку «PUSH» (рисунок 3.2) та відкрийте кришку 

принтера; 

б) вставте паперову стрічку в спеціальну нішу (рисунок 3.3); 

в) протягніть паперову стрічку таким чином, щоб край стрічки знаходився 

на поверхні корпусу після того, як закриєте кришку принтера; 

г) закрийте кришку принтера (рисунок 3.4).  

 

УВАГА! У випадку відсутності паперової стрічки або, якщо відкрита 

кришка принтера, світлодіод помилки горить червоним світлом.  

 

 

Рисунок 3.2 – Відкривання кришки принтера 
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Рисунок 3.3 – Встановлення паперової стрічки 

 

Рисунок 3.4 – Закривання кришки принтера 

 

 

1 Реєстратор не буде друкувати, якщо паперова стрічка 

встановлена не вірно. 

2 Перед початком роботи реєстратора необхідно перевірити 

наявність паперової стрічки. Якщо стрічка закінчилась або 

закінчується, встановіть новий рулон. 

3 Якщо паперова стрічка закінчилася, реєстратор блокується. 

Світлодіод помилки загоряється червоним світлом. Заправте нову 

паперову стрічку. 
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4 ВВЕДЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

УВАГА! Введення ФП в експлуатацію може виконувати лише 

уповноважений податковий інспектор, або фахівець уповноваженого ЦСО.  

У разі введення ФП в експлуатацію не уповноваженими особами 

накладаються санкції чинного законодавства. 

УВАГА! При введенні в експлуатацію до ФП будуть записані фіскальний 

номер реєстратора, ідентифікаційний код та/або індивідуальний 

податковий номер платника податку, таблиця ставок податків. 

УВАГА! Введення ФП реєстратора в експлуатацію виконується в 

протоколі Krypton. Після фіскалізації можливе переключення на інший 

протокол (виконується працівником ЦСО). 

 

4.1 Введення фіскальної пам’яті в експлуатацію (далі – фіскалізація) 

реєстратора виконується за допомогою програми «FPWinX.exe» (на диску 

«Програмне забезпечення», що входить до комплекту поставки реєстратора). 

Програма не потребує встановлення. 

Фіскалізацію реєстратора рекомендується проводити при підключеному 

індикаторі клієнта. 

4.2 Підключити реєстратор до USB-порту комп’ютера. 

Увімкнути реєстратор. 

На індикаторі клієнта з’явиться повідомлення: 

 

 
 

де R – реєстратор підключений до комп’ютера через послідовний порт 

RS-232 (U – реєстратор підключений до комп’ютера через USB-порт); 

    K – протокол Krypton. 

Datecs  CMP-10M   RK або UK 
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4.3 Запустити програму «FPWinX.exe» (рисунок 4.1).  

В полі «Последовательный порт» обрати СОМ порт, до якого підключено 

реєстратор, в полі «Скорость порта» обрати швидкість підключення (за 

умовчанням 9600 біт/с). Натиснути кнопку «Подключить». 

 
Рисунок 4.1 

Примітка – Якщо підключення реєстратора відбулося успішно, індикатор стану 

підключення стає зеленим. Якщо підключення не відбулося індикатор залишається червоним. 
 

4.4 У вікні програми обрати закладку «Фискальные параметры», далі у 

випадаючому меню обрати пункт «Чтение и программирование» (рисунок 4.2). 

Рисунок 4.2 

2 Натиснути на кнопку Індикатор стану підключення 

червоного кольору 

1 Обрати необхідні 

параметри 

Обрати пункт 
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4.5 З’явится вікно «Программирование фискальных параметров». 

Натиснути на кнопку «Прочитать» (рисунок 4.3). 
 

 
Рисунок 4.3 

При успішному виконанні команди з’явиться повідомленні «Успешно!». 

Натиснути «ОК». 

4.6 У вікні «Программирование фискальных параметров» з’явиться 

заводський номер реєстратора (рисунок 4.4). 

 

 
Рисунок 4.4 

Заводський 

номер 
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Заповнити поля ІД та/або ПН, фіскальний номер реєстратора та податки. 

Приклад заповнення показано на рисунку 4.5.  

 

 
Рисунок 4.5 

 

4.7 Натиснути на кнопку «Запрограммировать». У вікні, що з’явилося 

відмітити всі пункти (рисунок 4.6). Натиснути кнопку «Продолжить». 

 

 
 

Рисунок 4.6 

Відмітити 

всі пункти 
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4.8 З’явиться вікно (рисунок 4.7). Натиснути кнопку «Продолжить». 

 

 
 

Рисунок 4.7 

 

Дані, введені в п. 4.6 записані до оперативної пам’яті реєстратора. 

Закрити вікно «Программирование фискальных параметров» та,                  

не виконуючи додаткових операцій в програмі перейти до фіскалізації        
(п. 4.9). 

 

УВАГА! Якщо після програмування полів у вікні «Программирование 

фискальных параметров» (п. 4.7, п. 4.8) перед фіскалізацією у програмі 

виконувались будь-які операції, фіскалізацію виконано не буде! Для виконання 

фіскалізації необхідно повторити п. 4.7, 4.8. 

 

4.9 У вікні програми «FPWinX.exe» обрати закладку «Фискальные 

параметры», далі у випадаючому меню обрати пункт «Фискализация»     

(рисунок 4.8). 

 

 
Рисунок 4.8 

Обрати пункт 
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4.10 У вікні «Фискализация», що з’явиться, ввести заводський номер 

реєстратора. Ввести пароль фіскальних параметрів та повторити введення пароля 

(рисунок 4.9). 

 

 
Рисунок 4.9 

 

4.11 Відбудеться перезавантаження реєстратора. Роздрукується чек 

(рисунок 4.10). 

 

   
Рисунок 4.10 

1 Ввести заводський 

номер реєстратора 

2 Ввести пароль 

фіскальних параметрів 

3 Повторити введення пароля 

фіскальних параметрів 
4 Натиснути кнопку 

ДП “Компанія “ATLAS” 
м. Київ 

ПН  123156456156 
ЗН  АТ401600003     ФН  6545646545 

 
Ресурс реєстратора 

Фіскалізована       від 25.03.2014 
ЗН  АТ401600003      від 25.03.2014 
ФН  6545646545         
                                     від звіту 1 25.03.2014 
ПН  123156456156    
                                     від звіту 1 25.03.2014 
Податок         від звіту 1 25.03.2014 
       ПДВ (Вкл) А = 20.00% 
              (Вкл) Б =  15.50% 
ID_DEV  17EFEE03      від 25.03.2014 
Залишилось  11559 Звітів 
Аварійних обнулінь 0 
РЕЄСТРАТОР ФІСКАЛІЗОВАНО УСПІШНО! 
000000003              25.03.2014  14:43 
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4.12 Перевірити стан модему реєстратора – у вікні програми 

«FPWinX.exe» обрати закладку «Фискальные параметры», далі у випадаючому 

меню обрати пункт «Состояние модема» (рисунок 4.11). 

 

 
Рисунок 4.11 

 

4.13 У вікні, що з’явиться перевірити пункти, відмічені позначками 

(рисунок 4.12). 

В пункті «Есть данные для отправки» позначка встановлюється після 

успішної фіскалізації реєстратора. 

 

 
Рисунок 4.12 

Обрати пункт 
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5 ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ РЕЄСТРАТОРА 

 

5.1 Встановлення параметрів зв’язку з інформаційним 

еквайєром 

 

УВАГА! Встановлення параметрів зв’язку з інформаційним еквайєром 

здійснює сервісний інженер. 

 

5.1.1 Встановлення параметрів зв’язку реєстратора з інформаційним 

еквайєром виконується за допомогою програми «FPWinX.exe». 

 

5.1.2 Підключити реєстратор до USB-порту комп’ютера. 

Увімкнути реєстратор (дивись п. 4.2). 

 

5.1.3 Запустити програму «FPWinX.exe» (дивись п. 4.3).  

 

5.1.4 У вікні програми обрати закладку «Фискальные параметры», далі у 

випадаючому меню обрати пункт «Параметры связи с эквайером» (рисунок 5.1). 

 

 
Рисунок 5.1 

Обрати пункт 
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5.1.5 У вікні «Параметры связи с эквайером» натиснути на кнопку 

«Прочитать настройки сети» (рисунок 5.2). 

 

 
Рисунок 5.2 

 

В даному вікні встановлюються параметри роботи модему з мережею: 

- «DHCP» - мережевий протокол, що дозволяє комп'ютерам автоматично 

одержувати IP-адресу та інші параметри, необхідні для роботи в мережі IP. 

При встановлені «галочки» біля DHCP «Статический IP адрес», «Маска 

подсети» та «Адрес шлюза» задаються автоматично. 

- «Статический IP адрес» - IP-адреса реєстратора в мережі користувача. 

- «Маска подсети», «Адрес шлюза» - параметри використовуються для 

того, щоб визначити, чи знаходиться отримувач (еквайєр) в одній мережі з 

модемом. 

- «Адрес назначения» - адреса серверу інформаційного еквайєра. 

- «Порт назначения» - порт серверу інформаційного еквайєра. 

- «Периодичность связи» - період в хвилинах, з яким модем здійснює 

спробу зв’язку з сервером еквайєра. Максимальне значення – 1440 хв.,  

мінімальне – 1 хв. 

- «Период повтора при неудачной попытке связи» - пауза в секундах, 

що використовується перед здійсненням чергової спроби зв’язку з сервером 

еквайєра після попереднього неуспішного з’єднання. Максимальне значення – 

3600 сек., мінімальне - 1 сек. 

- «Пароль» - пароль для доступу до сервера. Пароль складається з               

6 символів. Задається адміністратором. 

«DHCP», «Статический IP адрес», «Маска подсети», «Адрес шлюза» – 

параметри мережі суб’єкта господарювання. 

«Адрес назначения», «Периодичность связи» – параметри еквайєра. 

Надаються ЦСО. 

 

Параметры связи с эквайером 
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УВАГА! Для гарантованого Інтернет-з’єднання реєстратора з 

інформаційним еквайером через локальну мережу суб’єкта господарювання, 

необхідно відкрити доступ до адреси призначення інформаційного еквайера у 

локальній мережі суб’єкта господарювання. 

 

5.1.6 По завершенні читання налаштувань з’явиться повідомлення 

«Успішно». Натиснути «ОК». 

У вікні «Параметры связи с эквайером» з’являться параметри налаштування 

запрограмовані у пам’ять реєстратора (рисунок 5.3). 

 

 
Рисунок 5.3 

 

Нові параметри зв’язку реєстратора можна ввести вручну з клавіатури, або 

завантажити із текстового файлу з розширенням «*.txt». 

Файл повинен містити дані у наступній послідовності: 

 0 – DHCP вимкнено або 1 – DHCP увімкнено; 

 статична IP адреса; 

 маска підмережі; 

 адреса шлюзу; 

 адреса призначення; 

 порт призначення; 

 періодичність зв’язку (хв.); 

 період повтору при невдалій спробі зв’язку. 

Параметры связи с эквайером 
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Приклад файлу з параметрами зв’язку наведено на рисунку 5.4. 

 

 
Рисунок 5.4 

 

5.1.7 Для завантаження параметрів із текстового файлу натиснути кнопку 

«Загрузить из файла» (рисунок 5.3). У вікні, що з’явиться обрати файл з 

параметрами зв’язку реєстратора (рисунок 5.5). Натиснути «Открыть». 

 

 
Рисунок 5.5 
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5.1.8 У вікні «Параметры связи с эквайером» з’являться дані із файлу з 

налаштуваннями (рисунок 5.6). Для завантаження налаштувань до реєстратора 

натиснути кнопку «Установить настройки сети». 

 

 
Рисунок 5.6 

 

5.1.9 Якщо завантаження налаштувань пройшло без помилок, з’явиться 

повідомлення «Успішно». Натиснути «ОК». 

Реєстратор перезавантажиться. 

 

УВАГА! ОБОВ’ЯЗКОВО! 

Для відновлення зв’язку після завершення перезавантаження необхідно: 

- розірвати зв’язок реєстратора з комп’ютером – в основному вікні 

програми «FPWinX.exe» натиснути на кнопку «Отключить»; 

- витягнути кабель USB з роз’єму та одразу встановити його назад; 

- встановити зв’язок реєстратора з комп’ютером - в основному вікні 

програми «FPWinX.exe» натиснути на кнопку «Подключить» (п. 4.3); 
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5.2 Персоналізація реєстратора 

 

Персоналізація необхідна для однозначного визначення реєстратора в 

системі СОД РРО сервером обробки інформації за допомогою системи 

унікальних номерів, до якої входять: 

 фіскальний номер реєстратора; 

 унікальний номер модему (ID_DEV); 

 заводський номер реєстратора; 

 унікальний номер МБ SAM (ID_SAM). 

 

Персоналізація виконується одночасно з фіскалізацією (перереєстрацією) 

реєстратора або після неї.  

Персоналізація проводиться сервісним інженером ЦСО і потребує 

підключення реєстратора до каналу зв’язку за допомогою модему. 

Повторна персоналізація виконується сервісним інженером ЦСО у випадках 

перефіскалізації реєстратора з модемом. 

 

Якщо параметри зв’язку з інформаційним еквайєром були вказані вірно, то 

після перезавантаження автоматично відбудеться персоналізація реєстратора. 

При успішній персоналізації друкується чек, показаний на рисунку 5.7. 
 

 
Рисунок 5.7 

 

Якщо параметри зв’язку були вказані невірно, персоналізація не 

виконується та друкується чек, показаний на рисунку 5.8. 
 

 
Рисунок 5.8 
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6 РЕЖИМИ РОБОТИ РЕЄСТРАТОРА 

Реєстратор має можливість працювати автономно або під управлінням 

керуючого пристрою. 

Реєстратор працює під управлінням керуючого пристрою, за допомогою 

відповідного програмного забезпечення. 

Реєстратор працює в таких основних режимах: 

- попереднього програмування; 

- реєстрації; 

- звітів; 

- автономному; 

- тестування; 

- віддаленого керування. 

Входження в ці режими забезпечується введенням відповідних паролів, які 

програмуються з клавіатури керуючого пристрою і вводяться з цієї клавіатури у 

відповідь на запит ПЗ, встановленого на керуючому пристрої. 

Реєстратор працює під управлінням прикладної програми, яка 

постачається на диску виробником РРО або окремим розробником. 

 

6.1 Нефіскальний та фіскальний режими роботи 

Реєстратор може працювати в нефіскальному та фіскальному режимах. 

6.2.1 Нефіскальний режим – учбовий режим, в якому він постачається від 

виробника. Не запрограмовані: фіскальний номер та індивідуальний номер 

платника податку або ідентифікаційний код податківця. Денні звіти, які 

виконуються, не заносяться до ФП, всі інші функції підтримуються. Період до 

фіскалізації реєстратора може бути використаний для навчання та освоєння 

реєстратора. 

6.2.2 Фіскальний режим – реєстратор фіскализований. Денні звіти 

заносяться до ФП. 

У режимі реєстрації виконуються наступні операції: 

- продаж товарів (послуг); 

- нарахування знижок-надбавок; 

- нарахування податків; 

- анулювання операцій до закриття касового чека; 

- виправлення помилки касира до виведення інформації на друк; 

- облік грошових сум; 

- службове внесення – видача грошей з каси; 

- видача коштів за повернені товари. 

На початку кожного чека друкується наступна інформація: 

- заголовок чека (назва та адреса підприємства); 

- індивідуальний номер платника податків; 
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- заводський номер реєстратора; 

- фіскальний номер реєстратора; 

- номер каси, ім`я та прізвище касира. 

В кінці кожного чека друкується наступна інформація: 

- номер чека, дата та час видачі; 

- назва чека, логотип. 

 

6.2 Режим попереднього програмування 

 

В режимі попереднього програмування за допомогою відповідних команд, 

які посилаються з керуючого пристрою програмуються час. Його можна 

змінювати лише вперед в межах поточної доби. 

Всі інші дані заносяться працівником ЦСО, а саме: 

- дата та час (в разі аварійного обнулення реєстратора); 

- фіскальний номер та дата його занесення; 

- індивідуальний номер платника податку або ідентифікаційний код 

податківця та дата його занесення; 

- види податків та їх величини;  

- назва, адреса суб`єкта підприємницької діяльності та рядки рекламного 

тексту чека; 

- параметри товарів (послуг); 

- паролі. 
 

6.3 Автономний режим 

 

Реєстратор має можливість працювати в автономному режимі без 

під`єднання до персонального комп’ютера або іншого управляючого пристрою. 

В цьому режимі є можливість перевірити працездатність реєстратора за 

допомогою тестів або отримати необхідні звіти згідно меню, а також провести 

певні налаштування. 

6.3.1 В автономному режимі, для отримання звітів та виконання тестів, 

необхідно виконати наступні дії: 

- вимкніть реєстратор (якщо він увімкнений); 

- відкрийте кришку механізму друку; 

- натисніть кнопку «Power», та утримуйте її не менше 3 с. Послідовно 

загоряються світлодіоди на панелі управління. Виконується короткий автотест. 

Світіння світлодіодів синім світлом та звуковий сигнал сигналізують про те, що 

реєстратор включений; 

- закрийте кришку механізму друку.   

Після входу в автономний режим друкується чек наступного виду: 
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УВАГА! Роботу в автономному режимі рекомендується проводити з 

підключеним індикатором клієнта. 

 

6.3.2 Вибір необхідного режиму, здійснюється натисненням кнопки 

«FEED». 

Пересування по пунктам меню та вибір відповідного пункту здійснюється 

наступним чином: 

- короткочасне натискання кнопки «FEED» (не більше 1 с.) – перехід до 

пункту меню; 

- довготривале натискання кнопки «FEED» (не менше 3 с.) – 

підтвердження входу до обраного пункту меню. 

Назви пунктів меню відображаються на індикаторі клієнта. 

В меню є наступні пункти: 

1. Тести 

2. Денні звіти 

3. Періодичний звіт 

4. Звіти модему 

5. Інструменти 

6. Структура меню 

7. Вихід 

Кількість разів натиснення кнопки «FEED», відповідає обраному пункту 

меню, а саме:  

1. Тести – 1 тривале натискання; 

2. Денні звіти – 1 короткочасне та 1 тривале натискання ; 

3. Періодичний звіт – 2 короткочасних та 1 тривале натискання; 

4. Звіти модему – 3 короткочасних та1 тривале натискання; 

5. Інструменти – 4 короткочасних та 1 тривале натискання; 

ДП «Компанія «ATLAS» 
м. Київ 

http://www.systemgrop.com.ua 
ПН 123456789012 

ЗН АТ401600001        ФН 1234567890 

Модель Datecs CMP-10M 

Версія СМР-10М 4.01 

ATLAS 

 

Режим роботи з PC Auto (RS232) 

Швидкість обміну RS232 9600 

Протокол: Krypton  

Блокування 72 год – Ні 

Ethernet кабель - відключено 

Зміну Відкрито 

Блокування 24 год - Так 

Наступне ТО: 14.09.2014 

000000777           18.08.2014   16:15 
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6. Структура меню – 5 короткочасних та 1 тривале натискання; 

7. Вихід – 6 короткочасних та 1 тривале натискання. 

Все меню циклічне, тобто натиснення на кнопку «FEED» приводить до 

послідовного перебору всіх пунктів меню, після останнього пункту знов йде 

перший, другий і т.д. 

 

УВАГА! В режимі є наступні застереження: 

- при аварійному режимі блокуються всі режими пов`язані з 

отриманням Х, Z-звітів, а також звіту про реалізовані товари; 

- в нефіскальному режимі блокуються періодичні звіти. 

Заблокований режим при виведенні на друк структури меню маркується 

символом «#». 

 

6.3.3 Режим «Структура меню» дозволяє роздрукувати структуру всього 

меню реєстратора в автономному режимі. Структура меню наведена нижче. 

 

6.3.4 Режим «Тести» дозволяє перевірити основні функціональні вузли та 

блоки реєстратора. 

Меню режиму «Тести»: 

1. Циклічний тест 

2. Версія ПО 

3. Вибіркові тести 

4. Конфігурація тестів 

5. Вихід 

Алгоритм виконання тесту аналогічний наведеному в пункті 6.3.2. 

 

6.3.5 Режим «Денні звіти» має наступне меню: 

1. Х-звіт 

#. Анулювання чеку 

3. Z-звіт 

#. Обнулити зміну 

5. Реалізованих товарів 

6. Ресурс реєстратора 

7. Вихід 

Алгоритм виконання тесту аналогічний наведеному в пункті 6.3.2. 

При вході до цього режиму необхідне введення паролю. 

Введення 6-ти цифр пароля здійснюється кнопкою «FEED» на панелі 

управління. Короткочасне натискання на кнопку здійснює перебір цифр від 1 до 

0. Під час паузи між натисканнями здійснюється перехід до набору наступної 

цифри пароля. Після введення пароля необхідно довготривало натиснути на 

кнопку «FEED». Якщо введено невірний пароль, реєстратор повертається в меню 

вводу пароля.  

За замовчуванням пароль доступу до режиму – 000000 – довготривало  

натиснути кнопку «FEED».  
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Датекс Україна 
м.Київ 

http://www.systemgroup.com.ua 
ЗН АТ401600001      ФН 1234567890 

ПН 123456789012 

Структура меню  
 Автономний режим                
 + Тести                         
 | |1. Циклічний тест              
 | |2. Версія ПО 
 | +3. Вибіркові тести             
 | | |1. Повний тест               
 | | |2. Пам`яті                   
 | | |3. Індикатора 
 | | +4. Принтеру                  
 | | | |1. Друку  
 | | | |2. Сенсори                  
 | | | `3. Вихід                   
 | | |5. Годинника                 
 | | +6. Інші                     
 | | | |1. Продуктивність               
 | | | |2. Живлення                
 | | | |3. Аудiо                   
 | | | `4. Вихід                   
 | | `7. Вихід                     
 | +4. Конфігурація тестів         
 | | |1. Кількість тестів          
 | | |2. Затримка тестів           
 | | `3. Вихід                     
 | `5. Вихід                       
 +2. Денні звіти                   
 | |1. X-звіт                      
 | |#. Анулювання чеку 
 | |3. Z-звіт                      
 | |#. Обнулити зміну 
 | |5. Реалізованих товарів 
 | |6. Ресурс реєстратора 
 | `7. Вихід 
+3. Періодичний звіт              
 | |1. За минулий місяць 
 | |2. За датою 
 | |3. За номером 
 | |4. За весь період 
 | `5. Вихід 
+4. Звіти модему 
 | |1. Звіт про стан модему 
 | |2. Параметри зв’язку 
 | |3. Звіти про надсилання 
 | +4. Друк КСЕФ 
 | | |1. За останню годину 
 | | |2. За часом створення 
 | | |3. За номером чека 
 | | |4. Звіти про надсилання 
 | | `5. Вихід 

 | `5. Вихід 
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6.3.5.1 Режим «Ресурс реєстратора» дозволяє вивести на друк 

інформацію по всіх попередніх податкових групах з відповідними Z-звітами та 

датами їх запису, а також поточний стан реєстратора. 

 

6.3.6 Режим «Періодичний звіт». 

 

6.3.6.1 В автономному режимі, в режимі звітів можна одержати 

інформацію про результати роботи за певний проміжок часу, або на протязі 

робочої зміни. На початку всіх звітів друкується наступна інформація: 

– адреса підприємства; 

– ідентифікаційний код або індивідуальний податковий номер платника 

податку; 

– заводський номер; 

– фіскальний номер. 

Наприкінці всіх звітів друкується: 

– дата та час; 

– назва звіту та логотип виробника. 

 

6.3.6.2 Реєстратор забезпечує формування та друкування таких звітів: 

– Х – звіт (денний); 

– Z – звіт ; 

– Періодичні звіти (повний та скорочений);  

– Реалізовані товари  

+5. Інструменти                   
 | +1. Конфігурація                
| | +1. Швид.обміну RS232 
 | | | |1. Вихід 
 | | | `2. 9600bps 
 | | |2. ModePC 
| | |3. Контрастність друку       
 | | |4. Протокол 
 | | |5. Заводські установки       
 | | `6. Вихід                     
| +2. Тех.Обслуговування            
 | | |1. Наступне ТО               
 | | +2 Змінити                   
 | | | |1. Дата                    
 | | | |2. Пароль                  
 | | | `3. Вихід                   
 | |3. Віддалений сервіс                     
 | `4. Вихід                       
 |6. Структура меню                
 `7. Вихід                         

000000186                     18.08.2014 16:43 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ATLAS 
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6.3.6.3 Перелічені звіти можна отримати в автономному режимі 

наступним чином: 

– натисніть кнопку «FEED» один раз (не більше 1 с.); 

– підтвердити вибір, натисніть кнопку «FEED» не менше 4 с. 

На чекову стрічку буде виведено Х- звіт.  

Також звіти можна отримати з меню зовнішньої програми керуючого 

пристрою. Більш докладна інформація про ці та інші операції наводиться в 

супроводжувальному файлі, який зберігається на диску, що постачається з 

реєстратором. 

Для отримання звіту в автономному режимі, необхідно вибрати звіт з меню.  

На чековій стрічці роздруковується: «Пароль». 

Введення паролю здійснюється короткочасним (1 с) натисканням на кнопку 

«FEED» та супроводжується звуковим сигналом. 

Необхідно натискати на кнопку кількість разів, яка відповідає цифрі пароля, 

а потім тривалим натисканням на кнопку «FEED», перейти до введення 

наступної цифри пароля. 

По замовчуванню пароль до режиму «Звіти» - 000000. 

При вірно введеному паролі роздруковується повідомлення: 

Звіти 

1. Х – звіт 

2. Z – звіт 

3. Вивести конт. стр. 

4. Періодичний звіт 

5. Реалізованих товарів 

6. Ресурс реєстратора 

7. Вихід. 

Режим «Вивести конт. стр.» дозволяє вивести на чекову стрічку інформацію 

контрольної стрічки, яка зберігається в пам`яті реєстратора.  

Режим «Ресурс реєстратора» дозволяє вивести на чекову стрічку 

інформацію занесення фіскальних даних, запрограмованих податкових груп з 

відповідними Z – звітами та датами їх запису, поточний стан реєстратора. 
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Нижче наведено інформацію ресурсу реєстратора. 

 
 

6.3.7 Режим «Звіти модему» має наступне меню: 

1. Звіт про стан модему 

2. Параметри зв’язку 

3. Звіти про надсилання 

4. Друк КСЕФ 

5. Вихід 

В цьому режимі можна вивести на друк інформацію про стан модему, 

параметри мережі та еквайєра, звіт про надсилання даних інформаційному 

еквайєру та звіт про отримання даних еквайєром, роздрукувати контрольну 

стрічку (КСЕФ). 

 

6.3.7.1 Режим «Друк КСЕФ» має наступне меню: 

1. За останню годину 

2. За часом створення 

3. За номером чека 

4. Звіти про надсилання 

5. Вихід 

 

6.3.8 Режим «Інструменти» має наступне меню: 

1. Конфігурація 

2. Тех. Обслуговування 

3. Віддалений сервіс 

4. Вихід 

ДП «Компанія «ATLAS» 
м. Київ 

http://www.systemgroup.com.ua 
IД 123456789012         ПН 1234567890123 

ЗН АТ201600003          ФН 1234567890 
Ресурс реєстратора  

Фіскалізована                      від   24.08.2014 
ЗН  АТ201600001                від   24.08.2014 
ФН  1234567890       від звіту 1   24.08.2014 
ПН  123456789123    від звіту 1   24.08.2014 
Податок                    від звіту 1   24.08.2014 

ПДВ_А  (Вкл) А=20.00% 
ПДВ_Б  (Вкл) Б=15.50% 
ПДВ_В  (Вкл) В=10.00% 
ПДВ_Г  (Вкл) Г=   0.00% 
ПДВ_Д           Д=   неоп 

ID_DEV 17EFEE03                  від 24.08.2014 
Персоналізацію викон             від 24.08.2014 
Залишилось 5902 Звітів 
Аварійних обнулінь  0 

000000207                           24.08.2014   11:19 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК   

http://www.systemgroup.com.ua/
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6.3.8.1 Режим «Конфігурація» має наступне меню: 

1. Швид. обміну RS232 

2. ModePC 

3. Контрастність друку 

4. Протокол 

5. Заводські установки 

6. Вихід 

В цьому режимі можна встановити швидкість обміну, установити 

інтерфейс, якість друку, протокол, в якому працює реєстратор та повернутися до 

заводських установок. 

 

6.3.8.2 В режимі «Тех. Обслуговування» можна перевірити дату 

наступного технічного обслуговування або змінити її (тільки для ЦСО). 
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7 РОБОТА З ІНФОРМАЦІЙНИМ ЕКВАЙЄРОМ 

7.1 Реєстратор із внутрішнім модемом забезпечує автоматичну із 

заданою сервером обробки інформації періодичністю передачу контрольно-

звітної інформації по протоколу передачі інформації в податкові органи України 

дротовими та бездротовими каналами зв’язку. 

 

7.2 Із заданою сервером обробки інформації періодичністю вбудований 

модем реєстратора передає Z-звіти та чеки до сервера обробки інформації. 

 

7.3 Факт передачі КЗІ модемом підтверджується відповідним записом в 

контрольну стрічку в момент отримання апаратом від модема інформації про 

передачу КЗІ: 
 

7.4 Параметри мережі та еквайєра встановлюються за допомогою 

програми «FPWinX.exe» (дивись п.5.1).  

Чек з параметрами мережі та еквайєра можна вивести на друк з автономного 

режиму (дивись п.6.3). 

Приклад чеку з параметрами мережі та еквайєра: 
 

Приклад чека Пояснення 

ДП «Компанія «ATLAS» 

м. Київ 

ПН 1234567890123 

ЗН АТ401600001  ФН 1234567890 

Параметри мережі та еквайєра 

Використовується DHCP 

ІР-адреса реєстратора: 192.168. 

25.113 

Маска підмережі:    255.255.255.0 

Шлюз: 192.168.25.254 

ІР-адреса еквайєра:   192.168.22. 

122 

Порт еквайєра:  50000 

Періодичність зв’язку:     10 хв. 

Періодичність при помилці:  10 се 

к. 

000003797         7.07.2016 15:46 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК   ATLAS 

Назва господарської одиниці 

Адреса господарської одиниці 

Індивідуальний номер платника податку 

Заводський та фіскальний номери 

Назва звіту 

Рядок виводиться на друк тільки якщо DHCP використовується 

 

 

Запрограмовані налаштування мережі реєстратора 

 

 

 

 
 

 

 
 

Номер чека, день, місяць, рік та час видачі чека 

Повідомлення про те, що чек службовий та логотип виробника 

 

7.5 Чеки підтвердження передачі даних на сервер обробки інформації 

державної податкової служби (далі - ДПС) та отримання даних сервером 

обробки інформації ДПС зберігаються у КСЕФ та можуть бути роздруковані в 

автономному режимі (дивись п.6.3) 
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Приклад чеку підтвердження передачі даних на сервер обробки інформації 

державної податкової служби (далі - ДПС): 

 

Приклад чека Пояснення 

ДП «Компанія «ATLAS» 

м. Київ 

ПН 1234567890123 

ЗН АТ401600001      ФН 1234567890 

Звіт про передачу даних 

за зміну 10 

ПАКЕТ 17 

Передано 8.07.2016 17:39 

ПАКЕТ 18 

Передано 8.07.2016.17:39 

= = = = = = = = = = = = = = = = = 

Документ верифіковано. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = 

000003795       8.07.2016 17:39 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК   ATLAS 

Назва господарської одиниці 

Адреса господарської одиниці 

Індивідуальний номер платника податку 

Заводський та фіскальний номери 

Назва звіту 

 

Пакет даних, який переданно Державній податковій службі України 

Дата та час надсилання пакету даних 

Пакет даних, який переданно Державній податковій службі України 

Дата та час надсилання пакету даних 

 

 
 

Номер чека, день, місяць, рік та час видачі чека 

Повідомлення про те, що чек службовий та логотип виробника 

 

Приклад чеку підтвердження отримання даних сервером обробки 

інформації ДПС: 

 

Приклад чека Пояснення 

ДП «Компанія «ATLAS» 

м. Київ 

ПН 1234567890123 

ЗН АТ401600001     ФН 1234567890 

Звіт про передачу даних 

за зміну 10 

ПАКЕТ 17 

Отримано 8.07.2016 17:45 

ПАКЕТ 18 

Отримано 8.07.2016.17:45 

= = = = = = = = = = = = = = = = = 

Документ верифіковано. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = 

000003796        8.07.2016 17:46 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК   ATLAS 

Назва господарської одиниці 

Адреса господарської одиниці 

Індивідуальний номер платника податку 

Заводський та фіскальний номери 

Назва звіту 

 

Пакет, який отриманно Державною податковою службою України 

Дата та час отримання пакету даних 

Пакет, який отриманно Державною податковою службою України 

Дата та час отримання пакету даних 

 

 
 

Номер чека, день, місяць, рік та час видачі чека 

Повідомлення про те, що чек службовий та логотип виробника 
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Дату та час останнього зв’язку з еквайєром можна дізнатися за допомогою 

програми «FPWinX.exe» наступним чином: 

 запустіть програму та підключіться до реєстратора (дивись п.4.3); 

 в меню «Фискальные параметры» оберіть пункт «Последний сеанс связи 

с еквайєром»; 

 

 
 

 у вікні, що з’явиться натиснути на кнопку «Выполнить». В полях «Дата» 

та «Время» з’являться дата та час останнього зв’язку з еквайєром. 
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7.7 Чек-звіт про стан модему можна отримати із автономного режиму 

(дивись п.6.3) або за допомогою програми «FPWinX.exe» наступним чином: 

 запустіть програму та підключіться до реєстратора (дивись п.4.3); 

 в меню «Фискальные параметры» оберіть пункт «Состояние модема»; 

 

 
 

 встановіть позначку в пункті «Печатать» та натисніть на кнопку 

«Получить отчет». 
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Приклад чеку звітування про стан модему 

Приклад чека Пояснення 
ДП «Компанія «ATLAS» 

м. Київ 

ПН 1234567890123 

ЗН АТ401600001 ФН 1234567890 

ЗВІТ ПРО СТАН МОДЕМУ 

МАС-адреса: 00-04-А3-АВ-15-DF 

MB_SAM ОК 

 

Карта пам’яті 

 

ОК 

 

Блок. 72 год. 

 

Ні 

 

 

ID_DEV 

 

 

Так 

 

Технічна реєстрація 

 

Так 

 

ЕККР персоналізовано 

 

Так 

 

Кабель підключено 

 

Так 

 

Є дані для передавання 

 

Так 

 

Перший не надісланий 

документ:  

7.07.2016      11:53 

Персоналізовано: 

 

13.04.2013  17:33  

Ресурс носія КСЕФ  

Індекс  

Ємність: 209706496 байт 

432 байт (0.00%) використано 

Дані  

Ємність: 2990529536 байт 

4234 байт (0.00%) використано 

000003794       7.07.2016 14:46 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК   ATLAS 

Назва господарської одиниці 
Адреса господарської одиниці 
Індивідуальний номер платника податку 
Заводський та фіскальний номери 
Назва звіту 
МАС-адреса реєстратора 
Інформація про стан MB_SAM:  
ОК – справний; ERROR – не справний 
Інформація про стан картки пам’яті:  
ОК – справна; ERROR – не справна. 
Інформація про блокування апарата:  
Ні – не заблоковано; Так – є дані, що не передавалися до еквайєра 
протягом більше ніж 72 год. Необхідно передати дані. 

Інформація про номер ID_DEV:  
Так – номер записано; Ні – номер не записано. 
Інформація про виконання технічної реєстрації: 
Так – виконано; Ні – не виконано. 
Інформація про персоналізацію апарата: 
Так – персоналізовано; Ні – не персоналізовано. 
Стан підключення до Ethernet.  
Так – кабель підключено; Ні – кабель не підключено. 
Так – є пакети даних, що необхідно передати еквайєру; 
Ні – немає даних для передачі. 
 

Дата, починаючи з якої пакети даних перестали передаватися до 
еквайєра. 
 

Дата та час персоналізації. 
 
 
 
Сервісна інформація 
 
 
 
 

Номер чека, день, місяць, рік та час видачі чека 
Повідомлення про те, що чек службовий та логотип виробника 

 

УВАГА!  

1. Для уникнення блокування реєстратора необхідно підключати його 

до мережі INTERNET не рідше ніж кожні 72 години для передачі даних до 

сервера інформаційного еквайєра. 

2. Для знімання блокування необхідно підключитися до мережі 

Internet та дочекатися передачі даних до еквайєра. 
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8 ПРИКЛАДИ ЧЕКІВ ТА ЗВІТІВ РЕЄСТРАТОРА 

8.1 На початку кожного чека приводяться: 

– заголовок чека (назва та адреса господарської одиниці); 

– індивідуальний номер платника податку; 

– номер каси, номер, ім’я та прізвище касира. 

 

8.2 В кінці кожного чека приводяться: 

– номер чека, дата та час видачі чека; 

– заводський номер реєстратора; 

– фіскальний номер реєстратора; 

– назва чека, логотип. 

 

8.3 Приклад чека реєстрації службового внесення сум в касу 

Зразок чека Пояснення до рядків 

ДП «Компанія «ATLAS» 

м. Київ 

http://www.systemgrop.com.ua 

ПН 123456789012 

ЗН АТ401600001   ФН 2222222222 

Каса 02 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Внесок                                   2000,00 

Готівка в касі                        2000,00 

000000031                8.08.2013   9:55 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ATLAS 

 

Інформація про торговельне підприємство  

 

 
Індивідуальний номер платника податку 

Заводський та фіскальний номери 

Номер каси 

 

Найменування операції та сума 

Сума в сейфі 

Номер чека, день, місяць, рік, час видачі чека 

Повідомлення про службовий чек та логотип виробника 

 

8.4 Приклад чека реєстрації службової видачі сум з каси 

Зразок чека Пояснення до рядків 

ДП «Компанія «ATLAS» 

м. Київ 

http://www.systemgrop.com.ua 

ПН 123456789012 

ЗН АТ401600001   ФН 2222222222 

Каса 02 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Видача                                   -500.00 

Готівка в касі                        1500.00 

000000032                 8.08.2013  9:58 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ATLAS 

 

Інформація про торговельне підприємство 

 

 
Індивідуальний номер платника податку 

Заводський та фіскальні номери 

Номер каси 

 

Найменування операції та сума 

Сума в сейфі 

Номер чека, день, місяць, рік, час видачі чека 

Повідомлення про службовий чек та логотип виробника 
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8.5 Приклад чека реєстрації продажу товару 

Зразок чека Пояснення до рядків 

ДП «Компанія «ATLAS» 

м.Київ 

http://www.systemgroup.com.ua 

ПН 123456789012 

ЗН АТ401600001      ФН 1234567890 

Петренко 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Складний чек продажу 

Товар з найдовшою назвою, що 

можливо використовувати у в 

ерсії 4.00(75 сим.) 

 2. шт. Х 1111111.11 =  

                                          2222222.22ГБ 

Знижка -15.00%                333333.33ГБ 

Хліб "Український" 

 2. бух. Х 3.10 =                          6.20ВА 

Надбавка 10.50%                        0,65ВА 

Масло "Яготинське" 

 3. уп. Х 20.15 =                        60.45ВА 

Сік "Сандора-Яблуко" 

 4. уп. Х 6.50 =                           26.00ГБ 

Торт "Празький"                        42.00ГБ 

 

Знижка                                         -2.50ГБ 

Бальзам "Ризький"                      90.99 Д 

 

Надбавка                                     20.05 Д 

Пакет поліетиленовий               0.01ВА 

 

Знижка -15.60% на Суму 

                                            -294704.71 * 

Товар з найдовшою назвою, що 

можливо використовувати у в 

ерсії 4.00(75 сим.) 

 10. шт.. Х 10.24 =                   102.40ГБ 

Анульовано 

Товар з найдовшою назвою, що 

можливо використовувати у в 

ерсії 4.00(75 сим.) 

 10. шт.. Х 10.24 =                   102.40ГБ 

Товар з найдовшою назвою, що 

можливо використовувати у в 

ерсії 4.00(75 сим.)                     10.24ГБ 

Хліб "Український" 

 2. бух. Х 3.10 =                          6.20ВА 

Масло "Яготинське" 

 3. уп. Х 20.15 =                        60.45ВА 

Надбавка 5.00% на Суму 

                                                79725.25 * 

Сік "Сандора-Яблуко" 

 4. уп. Х 6.50 =                          26.00ГБ 

Торт "Празький"                       42.00ГБ 

 

Інформація про торговельне підприємство 

 

 

Індивідуальний номер платника податку 

Заводський та фіскальний номери 

Прізвище касира 
 

Коментар 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

 

 

 

Відсоткова знижка, сума знижки та група податку 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Відсоткова надбавка, сума надбавки та група податку  

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Абсолютна знижка, сума знижки та група податку 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Абсолютна надбавка, сума надбавки та група податку  

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Відсоткова знижка на суму, сума знижки 

 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

 

 

Анулювання товару в чеку (помилка касира) 

Назва анульованого товару, кількість товару, ціна за 

одиницю, сума продажу, літера групи податку 

 

 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Відсоткова надбавка на суму, сума надбавки 

 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  
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Знижка на Суму                        -15.22 * 

Бальзам "Ризький"                     90.99 Д 

 

Пакет поліетиленовий               0.01ВА 

 

Надбавка на Суму                      20.31 * 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сума      1674394.26 
              ПДВ_А А = 20.00%          19.95 

              ПДВ_Б Б = 15.50%   224659.45 

              ПДВ_В В = 10.00%            9.97 

              ПДВ_Г Г =  6.50%      88462.00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Чек                                                  10.00 

Кредит                                            20.00 

Картка1                                          30.00 

Транзакція №: 

123456789012345678901234 

Картка2                                          40.00 

Транзакція №: 

111111111111111111111111 

Картка3                                           50.00 

Транзакція №: 

222222222222222222222222 

Картка4                                            1.99 

Транзакція №: 

555555555555555555555555 

Оплата1                                            2.75 

Оплата2                                            3.25 

Оплата3                                            1.01 

Готівка                                 1674235.26 

000000033                      8.08.2013  9:55 

ФIСКАЛЬНИЙ ЧЕК ATLAS 

Абсолютна знижка на суму, сума знижки 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Абсолютна надбавка на суму, сума надбавки 

 
Сума до сплати 

 

Відсоток групи податку та сума 

 

 

 
Оплата чеком 

Оплата кредитом 

Оплата карткою1 

 

Номер транзакції 

Оплата карткою2 

 

Номер транзакції 

Оплата карткою3 

 

Номер транзакції 

Оплата карткою4 

 

Номер транзакції 

 

Оплата будь-якими іншими способами 

 

Оплата в гривнях 

Номер чека, день, місяць, рік, час видачі чека 

Чек фіскальний та логотип виробника 
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8.6 Приклад чека реєстрації операції повернення товару 

Зразок чека Пояснення до рядків 

ДП «Компанія «ATLAS» 

м.Київ 

http://www.systemgroup.com.ua 

ПН 123456789012 

ЗН АТ401600001     ФН 1234567890 

Петренко Каса 01 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ПОВЕРНЕННЯ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Чек повернення 

Товар з найдовшою назвою, що 

можливо використовувати у в 

ерсії 4.00(75 сим.) 

-3. Шт.. Х 1111111.11 =  

                                  -3333333.33ГБ 

Хліб "Український" 

-2. бух. Х 3.10 =                     -6.20ВА 

Масло "Яготинське"            -20.15ВА 

Пакет поліетиленовий 

-3. шт. Х 0.01 =                      -0.03ВА 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сума     -3333359.71 
       ПДВ_А А = 20.00%       -4.06 

       ПДВ_Б Б = 15.50%     -447330.45 

       ПДВ_В В = 10.00%       -2.03 

       ПДВ_Г Г =  6.50%     -176141.02 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Готівка                     -3333359.71 

000000034  00001         8.08.2013  9:56 

ВИДАТКОВИЙ ЧЕК ATLAS 

Інформація про торговельне підприємство 

 

 

Індивідуальний номер платника податку 

Заводський та фіскальний номери 

Прізвище касира, номер каси 

 

Назва чеку - Повернення 

 

Коментар 

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

 

 

 

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

 

 
Загальна сума по чеку 

 

Розмір відсоткової ставки по кожній окремій групі податків 

та сума податку по кожній групі 

 

 
Оплата в гривнях 

Номер чека, день, місяць, рік, час видачі чека 

Повідомлення, що чек видатковий та логотип виробника 
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8.7 Приклад чека анулювання товару 

Зразок чека Пояснення до рядків 

ДП «Компанія «ATLAS» 

м.Київ 

http://www.systemgroup.com.ua 

ПН 123456789012 

ЗН АТ401600001        ФН 1234567890 

Петренко Каса 01 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Анульований чек 

Хліб "Український" 

 2. бух. Х 1111111.11 =  

                                       2222222.22ВА 

Масло "Яготинське"              20.15ВА 

 

Пакет поліетиленовий             0.01ВА 

 

Сік "Сандора-Яблуко" 

 4. уп. Х 6.50 =                        26.00ГБ 

Торт "Празький"                     42.00ГБ 

 

Знижка                                     -2.50ГБ 

Бальзам "Ризький"                  90.99 Д 

 

Надбавка                                  20.05 Д 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сума      2222418.92 
       ПДВ_А А = 20.00%     341883.44 

       ПДВ_Б Б = 15.50%                8.79 

       ПДВ_В В = 10.00%      170941.72 

       ПДВ_Г Г =  6.50%                  3.46 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

* ЧЕК АНУЛЬОВАНО * 

000000035                 8.08.2013  10:05 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ATLAS 

Інформація про торговельне підприємство 

 

 

Індивідуальний номер платника податку 

Заводський та фіскальний номери 

Прізвище касира, номер каси 

 

Коментар 

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

 

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

Абсолютна знижка, сума знижки та група податку 

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

Абсолютна надбавка, сума надбавки та група податку  

 
 

Загальна сума по чеку 

 

Розмір відсоткової ставки по кожній окремій групі податків та 

сума податку по кожній групі 

 

 
Анулювання чека 

Номер чека, день, місяць, рік, час видачі чека 

Повідомлення, що чек службовий та логотип виробника 

 



ДУ.26.00.00-01 НЕ    

 50 

8.8 Приклад Х-звіту наведено нижче.  

Зразок чека Пояснення до рядків 
ДП «Компанія «ATLAS» 

м.Київ 

ПН 123456789012 

ЗН АТ401600001          ФН 1234567890 

X-звіт 

 

ОПЕРАТОР № 1 Петренко 

                      ЗАГАЛОМ                      

------------------Повернення          Продаж 

Знижка                       0.00   -628055.76 

Надбавка                   0.00       79766.26 

 -------- -----------Повернення       Продаж 

Готівка                3333359.71  5007721.41 

Кредит                             0.00           20.00 

Картка1                           0.00            30.00 

Картка2                           0.00            40.00 

Картка3                           0.00            50.00 

Картка4                           0.00              1.99 

Оплата1                          0.00               2.75 

Оплата2                          0.00               3.25 

Оплата3                          0.00               1.01 

ВСЬОГО            3333359.71   5007880.41 

 

 -------------------        Видача          Внесок 

Готівка                        999.01  9999999.99 

Готівка в касі                        11673362.68 

 -------------              Податок              Обіг 

ДОД.А                          21.08           126.50 

ДОД.Б                   671998.92   5007475.85 

ДОД.В                           10.54          115.96 

ДОД.Г                   264606.57  4335476.93 

ДОД.Д                                             267.52 

Чеків продажу 4                  

ВІД.А                              4.06            24.35 

ВІД.Б                     447330.45  3333333.33 

ВІД.В                               2.03           22.32 

ВІД.Г                     176141.02  2886002.88 

ВІД.Д                                                   0.00 

Чеків повернення 1               

Податок  

              ПДВ_А     (Вкл)   А =   20.00%  

               ПДВ_Б     (Вкл)   Б =    15.50%  

               ПДВ_В    (Вкл)    В = 10.00%А 

               ПДВ_Г     (Вкл)    Г =   6.50%Б 

ПДВ_Д                Д =       неоп   

000000037                     8.08.2013  9:55 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ATLAS 

Адреса підприємства  

 
Індивідуальний номер платника податку 
Заводський номер, Фіскальний номер 
Назва звіту 

 
Номер каси, прізвище касира 
 
 
Сума знижок та надбавок за всіма видами оплати за 
операцією повернення та операції продажу  
 
 
 
 
 
Тип оплати та загальна сума по кожному типу 
оплати, повернення та продажу 
 
 
 
 
 
Загальна сума продажу та повернення по кожному 
типу оплати  
 
Сума готівки за операцією службового внесення та 
видачі  
 
 
Підсумок розрахункових операцій за реалізовані 
товари за кожною ставкою ПДВ окремо та суми 
ПДВ за реалізовані товари за кожною ставкою 
окремо  
Підсумок за продані товари, які не оподатковуються  
Кількість чеків продажу 
Підсумок розрахункових операцій за повернені 
товари за кожною ставкою ПДВ окремо та суми 
ПДВ за повернені товари за кожною ставкою окремо  
 
 

Підсумок за повернені товари, які не 
оподатковуються 
Кількість чеків повернення (видаткових чеків) 
 

Літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у 

відсотках, повідомлення про вид податку 

(включений або не включений) 

 

 
Назва чеку, логотип виробника 
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8.9 Перед виконанням Z-звіту, потрібно роздрукувати контрольну стрічку. 

Приклад контрольної стрічки наведено нижче. 

Зразок чека Пояснення до рядків 
ДП «Компанія «ATLAS» 

м. Київ 
http://www.systemgrop.com.ua 

ПН 123456789012 
ЗН АТ401600001          ФН 1234567890 

Копія чеків 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Складний чек продажу 

Товар з найдовшою назвою, що 

можливо використовувати у в 

ерсії 4.00(75 сим.) 
 2.000 Х 1111111.11 = 
                                           2222222.22 В 
Знижка -15.00%                 333333.33 В 

Хліб "Український" 

 2.000 Х 3.10 =                           6.20 А 

Надбавка 10.50%                         0,65 А 

Масло "Яготинське" 

 3.000 Х 20.15 =                         60.45 Б 

Сік "Сандора-Яблуко" 

 4.000 Х 6.50 =                           26.00 В 

Торт "Празький"                        42.00 Г 

 

Знижка                                         -2.50 Г 

Бальзам "Ризький"                     90.99 Д 

 

Надбавка                                    20.05 Д 

Пакет поліетиленовий                0.01 А 

 

Знижка -15.60% на Суму 

                                            -294704.71 * 

Товар з найдовшою назвою, що 

можливо використовувати у в 

ерсії 4.00(75 сим.) 

 10.000 Х 10.24 =                      102.40 В 

Анульовано 

Товар з найдовшою назвою, що 

можливо використовувати у в 

ерсії 4.00(75 сим.) 

 10.000 Х 10.24 =                      102.40 В 

Товар з найдовшою назвою, що 

можливо використовувати у в 

ерсії 4.00(75 сим.)                      10.24 В 

Хліб "Український" 

 2.000 Х 3.10 =                              6.20 А 

Масло "Яготинське" 

 3.000 Х 20.15 =                          60.45 Б 

Надбавка 5.00% на Суму 

                                               79725.25 * 

Сік "Сандора-Яблуко" 

 4.000 Х 6.50 =                           26.00 В 

Інформація про торговельне підприємство  
 
 
Індивідуальний номер платника податку 
Заводський номер, Фіскальний номер 
Назва чеку 
 
Коментар 
Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

 

 

 

Відсоткова знижка, сума знижки та група податку 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Відсоткова надбавка, сума надбавки та група податку  

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Абсолютна знижка, сума знижки та група податку 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Абсолютна надбавка, сума надбавки та група податку  

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Відсоткова знижка на суму, сума знижки 

 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

 

 

Анулювання товару в чеку (помилка касира) 

Назва анульованого товару, кількість товару, ціна за 

одиницю, сума продажу, літера групи податку 

 

 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Відсоткова надбавка на суму, сума надбавки 

 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку 
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Торт "Празький"                        42.00 Г 

 

Знижка на Суму                        -15.22 * 

Бальзам "Ризький"                    90.99 Д 

 

Пакет поліетиленовий                0.01 А 

 

Надбавка на Суму                      20.31 * 
Сума без ПДВ                                  0.00 
              ПДВ_А А = 20.00%           2.52 

              ПДВ_Б Б = 15.50%          18.14 

            ПДВ_В В = 10.00%   167399.82 

              ПДВ_Г Г =  6.50%            5.01 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сума      1841819.75 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Чек                                                   10.00 
Кредит                                             20.00 
Картка1                                           30.00 
Транзакція №: 
123456789012345678901234 
Картка2                                           40.00 
Транзакція №: 
11111111111111111111111 
Картка3                                           50.00 
Транзакція №: 
222222222222222222222222 
Картка4                                             1.99 
Транзакція №: 
555555555555555555555555 
Оплата1                                             2.75 
Оплата2                                             3.25 
Оплата3                                             1.01 
Готівка                                   1841660.75 
000000007               12.08.2014       12:10 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Документ верифіковано 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Чек повернення 
Товар з найдовшою назвою, що 

можливо використовувати у в 

ерсії 4.00(75 сим.) 
 3.000 Х 1111111.11 = 
                                          -3333333.33 В 
Хліб "Український" 
 2.000 Х 3.10 =                             -6.20 А 
Масло "Яготинське"                 -20.15 Б 
Пакет поліетиленовий 

 3.000 Х 0.01 =                             -0.03А 
Сума без ПДВ                                  0.00 
              ПДВ_А А = 20.00%          -1.25 

              ПДВ_Б Б = 15.50%           -3.12 

            ПДВ_В В = 10.00%  -333333.33 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сума      -3666697.41 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Готівка                                 -3666697.41 
000000008                 12.08.2014    12:10 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Абсолютна знижка на суму, сума знижки 

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Назва проданого товару, кількість товару, ціна за одиницю, 

сума продажу, літера групи податку  

Абсолютна надбавка на суму, сума надбавки 

Сума без ПДВ сплати 

 

Відсоток групи податку та сума 

 

 

 

Сума до сплати 
 

Оплата чеком 

Оплата кредитом 

Оплата карткою1 
 

Номер транзакції 

Оплата карткою2 
 

Номер транзакції 

Оплата карткою3 
 

Номер транзакції 

Оплата карткою4 
 

Номер транзакції 

 

Оплата будь-якими іншими способами 
 

Оплата в гривнях 

Номер чека, день, місяць, рік, час видачі чека 
 
Повідомлення про те, що документ верифіковано 
 

Коментар 

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

 
 
 

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  
 

Сума без ПДВ сплати 

 

Відсоток групи податку та сума 

 
 

Загальна сума по чеку 

 
Оплата в гривнях 

Номер чека, день, місяць, рік, час видачі чека 
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Документ верифіковано 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Анульований чек 

Хліб "Український" 

 2.000. Х 1111111.11 =  

                                           2222222.22 А 

Масло "Яготинське"                  20.15 Б 

Пакет поліетиленовий                 0.01 А 

Сік "Сандора-Яблуко" 

 4.000 Х 6.50 =                            26.00 В 

Торт "Празький"                        42.00 Г 

 

Знижка                                         -2.50 Г 

Бальзам "Ризький"                     90.99 Д 

 

Надбавка                                     20.05 Д 
*ЧЕК АНУЛЬОВАНО* 

000000009               12.08.2014      12:10 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Документ верифіковано 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
000000049               12.08.2014      12:10 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ATLAS 
 

 
Повідомлення про те, що документ верифіковано 
 
Коментар 

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

 

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

Абсолютна знижка, сума знижки та група податку 

Назва товару, який повертається та кількість товару, ціна за 

одиницю, сума за цей товар, літера групи оподаткування  

Абсолютна надбавка, сума надбавки та група податку  

Анулювання чека 

Номер чека, день, місяць, рік, час видачі чека 
 

Повідомлення про те, що документ верифіковано 
 
Номер чека, день, місяць, рік, час видачі чека 
Повідомлення, що чек службовий та логотип виробника 
 

 
В подальшому буде наведена тільки середина звітів. 

Для товарів, по яких немає обігу, введення даних не відбувається. 
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8.10 Приклад Z-звіту 

 

Зразок чека Пояснення до рядків 

Z-звіт N 3 
ОПЕРАТОР № 1 Петренко 

ЗАГАЛОМ 
--------- Повернення      Продаж 

Знижка          0.00  -628055.76 

Надбавка        0.00    79766.26 

--------- Повернення      Продаж 

Готівка   3333359.71  5007721.41 

Чек             0.00       10.00 

Кредит          0.00       20.00 

Картка1         0.00       30.00 

Картка2         0.00       40.00 

Картка3         0.00       50.00 

Картка4         0.00        1.99 

Оплата1         0.00        2.75 

Оплата2         0.00        3.25 

Оплата3         0.00        1.01 

ВСЬОГО    3333359.71  5007880.41 

---------     Видача      Внесок 

Готівка       999.01  9999999.99 

Готівка в касі       11673362.68 

---------    Податок        Обіг 

ДОД.А           3.14       18.85 

ДОД.Б          15.86      118.19 

ДОД.В      455216.97  5007386.70 

ДОД.Г           5.44       89.16 

ДОД.Д                     267.51 

Чеків продажу 4                  

ВІД.А           1.04        6.23 

ВІД.Б           2.70       20.15 

ВІД.В      303030.30  3333333.33 

ВІД.Г           0.00        0.00 

ВІД.Д                       0.00 

Чеків повернення  1               

Податок від звіту 3   12.08.2014 

         ПДВ_А (Вкл) А = 20.00%  

         ПДВ_Б (Вкл) Б = 15.50%  

         ПДВ_В (Вкл) В = 10.00%А 

         ПДВ_Г (Вкл) Г =  6.50%Б 

         ПДВ_Д       Д =  неоп   

-------------------------------- 

Обнулено 

 
Назва звіту 
 

Номер каси, прізвище касира 
 
 
 
 
 
 

Загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані 
та повернені товари з розбивкою за формами оплати 
оператора № 1 (в даному випадку, загалом по касі) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сума готівки за операцією службового внесення та видачі 
оператора № 1 (в даному випадку, загалом по касі) 
 
 
Підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари за 
кожною ставкою ПДВ окремо та суми ПДВ за реалізовані 
товари за кожною ставкою окремо  
 
Підсумок за продані товари, які не оподатковуються 
Кількість чеків продажу 
 
Підсумок розрахункових операцій за повернені товари за 
кожною ставкою ПДВ окремо та суми ПДВ за повернені 
товари за кожною ставкою окремо  
Підсумок за повернені товари, які не оподатковуються 
Кількість чеків повернення (видаткових чеків) 
 
Літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, 

повідомлення про вид податку (включений або не 

включений) 
 
 
 

Повідомлення про виконання обнулення 



ДУ.26.00.00-01 НЕ 

                                                                                                                                                                                      55 

 

8.11 Приклад звіту про реалізовані товари 

 

Зразок чека Пояснення до рядків 

Реалізованих товарів  
        0-99999999999999         

             Продаж              

-------------------------------- 

Арт.1       6.000   5555565.79 В 

Товар з найдовшою назвою, 

Що можливо використовува 

ти у версії 4.00(75 сим.) 

Арт.2       6.000        18.60 А 

Хліб “Український” 

Арт.3       7.000       122.05 Б 

Масло “Яготинське” 

Арт.4       9.000       107.15 В 

Сік “Сандора-Яблуко” 

Арт.5       3.000        96.15 Г 

Торт “Празький” 

Арт.6       3.000       260.10 Д 

Бальзам “Ризький” 

Арт.7       7.000         0.07 А 

Пакет поліетиленовий 

 

Повернення 

-------------------------------- 

Арт.1      -3.000  -3333333.33 В 

Товар з найдовшою назвою, 

Що можливо використовува 

ти у версії 4.00(75 сим.) 

Арт.2      -2.000        -6.20 А 

Хліб “Український” 

Арт.3      -1.000       -20.15 Б 

Масло “Яготинське” 

Арт.7      -3.000        -0.03 А 

Пакет поліетиленовий 

 

================================ 

          Повернення      Продаж 

Всього   -3333359.71  5556169.91 

Знижка          0.00  -628055.76 

Надбавка        0.00    79766.26 

Податок не вкл  0.00        0.00 

Сума     -3333359.71  5007880.41 

                                 

Податок від звіту 3   12.08.2014 

         ПДВ_А (Вкл) А = 20.00% 

         ПДВ_Б (Вкл) Б = 15.50%  

         ПДВ_В (Вкл) В = 10.00%А 

         ПДВ_Г (Вкл) Г =  6.50%Б 

         ПДВ_Д       Д =  неоп   

 
Назва звіту 
 
 

 
Код проданого товару, його кількість та сума 
Назва проданого товару 
 
 
Код проданого товару, його кількість та сума 
Назва проданого товару 
Код проданого товару,  його кількість та сума  
Назва проданого товару 
Код проданого товару, його кількість та сума  
Назва проданого  товару 
Код проданого товару, його кількість та сума 
Назва проданого товару 
Код проданого товару, його кількість та сума 
Назва проданого товару 
Код проданого товару, його кількість та сума 
Назва проданого товару 
 
 
 
Код товару, який повернено, його кількість та сума 

Назва товару 
 

 

Код товару, який повернено, його кількість та сума 

Назва товару 

Код товару, який повернено, його кількість та сума 

Назва товару 

Код товару, який повернено, його кількість та сума 

Назва товару 

 

 
Сума повернення та продажу товару 
Сума знижок 
Сума надбавок 
Повідомлення про вид податку (включений або не включений) 
Загальна сума за реалізовані та повернені товари 
 

Номер та дата проведення звіту 

Літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, 

повідомлення про вид податку (включений або не 

включений) 
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8.12 Приклад періодичного повного звіту за номером 

 

Зразок чека Пояснення до рядків 

Періодичний звіт 
Повний 

 Період  12.08.2014 - 12.08.2014  

   Від звіту 1  12.08.14  12:11    

   До звіту 4   12.08.14  12:14    

Фiскалiзована від       12.08.2014 

ЗН АТ401600002 від      12.08.2014 

---------------------------------- 

ФН 9876543215  

          від звіту 1   12.08.2014 

ПН 123456789012   

          від звіту 1   12.08.2014 

Податок   від звіту 1   12.08.2014 

           ПДВ_А (Вкл) А = 20.00%  

           ПДВ_Б (Вкл) Б = 15.50%  

Персоналізацію викон 

                   від  12.08.2014 

Податок   від звіту 1   12.08.2014 

           ПДВ_А (Нак) А = 20.00%  

           ПДВ_Б (Нак) Б = 15.50%  

           ПДВ_В (Нак) В =  10.00% 

           ПДВ_Г (Нак) Г =   6.50% 

           ПДВ_Д       Д =  неоп   

Звіт       Повернення       Продаж 

0001  12.08.14 

           3666697.41   5508646.97 

 
Податок   від звіту 2   12.08.2014 

           ПДВ_А (Нак) А = 20.00%  

           ПДВ_Б (Нак) Б = 15.50%  

           ПДВ_В (Нк2) В = 10.00%А 

           ПДВ_Г + Нк2 Г =  6.50%Б 

           ПДВ_Д       Д =  неоп  

0002  12.08.14 

           4100284.30   6160016.53 

 
Податок   від звіту 3   12.08.2014 

           ПДВ_А (Вкл) А = 20.00%  

           ПДВ_Б (Вкл) Б = 15.50%  

           ПДВ_В (Вкл) В =  10.00% 

           ПДВ_Г (Вкл) Г =   6.50% 

           ПДВ_Д       Д =  неоп  

0003  12.08.14 

           3333359.71   5007880.41 

 
Податок   від звіту 4   12.08.2014 

           ПДВ_А (Вкл) А = 20.00%  

           ПДВ_Б (Вкл) Б = 15.50%  

           ПДВ_В (Вк2) В = 10.00%А 

           ПДВ_Г + Вк2 Г =  6.50%Б 

           ПДВ_Д       Д =  неоп  

0004  12.08.14 

           3333359.71   5007880.41 

 

 
Назва звіту 
 
 

Період, за який виконується звіт 
Початковий та останній номер звіту, який друкується та 
дата та час отримання 
Дата занесення фіскального номера 
Заводський номер апарата та дата його занесення 
 
Фіскальний номер апарата та номер першого Z-звіту на 
основі вказаного ПН  
Податковий номер платника ПДВ та номер першого Z-звіту 
на основі вказаного ФН 
Номер та дата проведення звіту 
Літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, 
повідомлення про вид податку (включений або не включений) 
 
Дата проведення персоналізації 
Номер та дата проведення звіту 
Літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, 
повідомлення про вид податку (включений або не включений) 
 
 
 
 
Підсумок розрахункових операцій за реалізовані та 
повернені товари за обнулюючим Z-звітом із зазначенням 
номера звіту та дати фіскального звітного чека 
Номер та дата проведення звіту 
Літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, 
повідомлення про вид податку (включений або не включений) 
 
 
 
Підсумок розрахункових операцій за реалізовані та 
повернені товари за обнулюючим Z-звітом із зазначенням 
номера звіту та дати фіскального звітного чека 
Номер та дата проведення звіту 
Літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, 
повідомлення про вид податку (включений або не включений) 
 
 
 
Підсумок розрахункових операцій за реалізовані та 
повернені товари за обнулюючим Z-звітом із зазначенням 
номера звіту та дати фіскального звітного чека 
Номер та дата проведення звіту 
Літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, 
повідомлення про вид податку (включений або не включений) 
 
 
 
Підсумок розрахункових операцій за реалізовані та 
повернені товари за обнулюючим Z-звітом із зазначенням 
номера звіту та дати фіскального звітного чека 
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ЗАГАЛОМ 
 ---------    Податок         Обіг 

ДОД.А           55.40       301.24 

ДОД.Б      1498642.18  10340674.01 

ДОД.В       955979.88  10015026.40 

ДОД.Г       590103.74   9343131.10 

ДОД.Д            0.00      1070.06 

Загалом    3044781.20  29700202.81 

 

Всього                 21684424.32 

Чеків продажу 16                  

ВІД.А           11.63        63.19 

ВІД.Б       997586.27   6883373.63 

ВІД.В       636368.30   6666715.36 

ВІД.Г       392807.69   6219336.21 

ВІД.Д            0.00         0.00 

Загалом    2026773.89  19769488.39 

 

Всього                 14433701.13 

Чеків повернення  4               

---------------------------------- 

 
 
Підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари за 
кожною ставкою ПДВ окремо та суми ПДВ за реалізовані 
товари за кожною ставкою окремо  
 
Підсумок за продані товари, які не оподатковуються 
Загальна сума по податках та сума обігів (довідкова) за 
всіма податковими групами* 
Загальний підсумок розрахункових операцій 
Кількість чеків продажу 
Підсумок розрахункових операцій за повернені товари за 
кожною ставкою ПДВ окремо та суми ПДВ за реалізовані 
товари за кожною ставкою окремо  
 
Підсумок за продані товари, які не оподатковуються 
Загальна сума по податках та обіг повернень за всіма 
податковими групами 
Загальний підсумок повернений коштів 
Кількість чеків повернення (видаткових чеків) 
 

 
* У разі, коли в роботі реєстратора використовується подвійний податок, сума обігів за 

всіма ставками ПДВ буде завжди більшою, ніж загальний підсумок розрахункових операцій, 

бо обіг за однією із зв’язаних ставок містить частку обігу за іншою зв’язаною ставкою. 

 

8.13 Приклад періодичного скороченого звіту 

 

Зразок чека Пояснення до рядків 

Періодичний звіт 
Скорочений 

 Період  12.08.2014 - 12.08.2014  

   Від звіту 1  12.08.14  12:11 

   До звіту 4   12.08.14  12:14  

Фiскалiзована     від 12.08.2014 

ЗН АТ401600001    від 12.08.2014 

-------------------------------- 

ФН 9876543215  

          від звіту 1   12.08.2014 

ПН 123456789012   

          від звіту 1   12.08.2014 

Податок   від звіту 1   12.08.2014 

           ПДВ_А (Вкл) А = 20.00%  

           ПДВ_Б (Вкл) Б = 15.50%  

Персоналізацію викон 

                   від  12.08.2014 

Податок   від звіту 1   12.08.2014 

           ПДВ_А (Нак) А = 20.00%  

           ПДВ_Б (Нак) Б = 15.50%  

           ПДВ_В (Нак) В =  10.00% 

           ПДВ_Г (Нак) Г =   6.50% 

           ПДВ_Д       Д =  неоп   

Податок   від звіту 2   12.08.2014 

           ПДВ_А (Нак) А = 20.00%  

           ПДВ_Б (Нак) Б = 15.50%  

           ПДВ_В (Нк2) В = 10.00%А 

           ПДВ_Г + Нк2 Г =  6.50%Б 

           ПДВ_Д       Д =  неоп  

 
Назва звіту 
 
 

Період, за який виконується звіт 
Початковий та останній номер звіту, який друкується та 
дата та час отримання 
Дата занесення фіскального номера 
Заводський номер апарата та дата його занесення 
 
Фіскальний номер апарата та номер першого Z-звіту на 
основі вказаного ПН  
Податковий номер платника ПДВ та номер першого Z-звіту 
на основі вказаного ФН 
Номер та дата проведення звіту 
Літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, 
повідомлення про вид податку (включений або не включений) 
 
Дата проведення персоналізації 
Номер та дата проведення звіту 
Літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, 
повідомлення про вид податку (включений або не включений) 
 
 
 
Номер та дата проведення звіту 
Літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, 
повідомлення про вид податку (включений або не включений) 
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Податок   від звіту 3   12.08.2014 

           ПДВ_А (Вкл) А = 20.00%  

           ПДВ_Б (Вкл) Б = 15.50%  

           ПДВ_В (Вкл) В =  10.00% 

           ПДВ_Г (Вкл) Г =   6.50% 

           ПДВ_Д       Д =  неоп  

Податок   від звіту 4   12.08.2014 

           ПДВ_А (Вкл) А = 20.00%  

           ПДВ_Б (Вкл) Б = 15.50%  

           ПДВ_В (Вк2) В = 10.00%А 

           ПДВ_Г + Вк2 Г =  6.50%Б 

           ПДВ_Д       Д =  неоп  

 

ЗАГАЛОМ 
 ---------    Податок         Обіг 

ДОД.А           55.40       301.24 

ДОД.Б      1498642.18  10340674.01 

ДОД.В       955979.88  10015026.40 

ДОД.Г       590103.74   9343131.10 

ДОД.Д            0.00      1070.06 

Загалом    3044781.20  29700202.81 

 

Всього                 21684424.32 

Чеків продажу 16                  

ВІД.А           11.63        63.19 

ВІД.Б       997586.27   6883373.63 

ВІД.В       636368.30   6666715.36 

ВІД.Г       392807.69   6219336.21 

ВІД.Д            0.00         0.00 

Загалом    2026773.89  19769488.39 

 

Всього                 14433701.13 

Чеків повернення  4               

----------------------------- 

Номер та дата проведення звіту 
Літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, 
повідомлення про вид податку (включений або не включений) 
 
 
 
Номер та дата проведення звіту 
Літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, 
повідомлення про вид податку (включений або не включений) 
 
 
 
 
 
 
 

Підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари за 
кожною ставкою ПДВ окремо та суми ПДВ за реалізовані 
товари за кожною ставкою окремо  
 
Підсумок за продані товари, які не оподатковуються 
Загальна сума по податках та сума обігів (довідкова) за 
всіма податковими групами* 
Загальний підсумок розрахункових операцій 
Кількість чеків продажу 
Підсумок розрахункових операцій за повернені товари за 
кожною ставкою ПДВ окремо та суми ПДВ за реалізовані 
товари за кожною ставкою окремо  
 
Підсумок за продані товари, які не оподатковуються 
Загальна сума по податках та обіг повернень за всіма 
податковими групами 
Загальний підсумок повернений коштів 
Кількість чеків повернення (видаткових чеків) 
 

 

* У разі, коли в роботі реєстратора використовується подвійний податок, сума обігів за 

всіма ставками ПДВ буде завжди більшою, ніж загальний підсумок розрахункових операцій, 

бо обіг за однією із зв’язаних ставок містить частку обігу за іншою зв’язаною ставкою. 
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9 РОБОТА З SD-КАРТКОЮ 

УВАГА! Доступ до вмісту SD-картки реєстратора можливий лише в 

протоколі Krypton. 
 

На SD-картці зберігається вміст КСЕФ. 
 

9.1 Доступ до вмісту SD-картки реєстратора забезпечується за 

допомогою програми «FPWinX.exe» (постачається на диску). Програма не 

потребує встановлення. 

9.2 Необхідно виконати наступні дії: 

 підключити реєстратор до комп’ютера за допомогою кабеля USB; 

 увімкнути реєстратор.  

На індикаторі клієнта з’явиться повідомлення: 
 

 
де U – реєстратор підключений до комп’ютера через USB-порт; 

    K – протокол Krypton. 

 запустити програму «FPWinX.exe» (дивись п. 4.3); 

 у вікні програми обрати закладку «Утилиты», далі у випадаючому 

меню обрати пункт «Служебные счетчики» (рисунок 9.1); 

 

 
Рисунок 9.1 

Datecs CMP-10M  UK 

Оберіть пункт 
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 у вікні, що з’явилося, у випадаючому списку поля «Служебный 

счетчик» обрати пункт «Режим USB накопителя» (рисунок 9.2); 

 

 
 

Рисунок 9.2 

 

 натиснути кнопку «Установить» (рисунок 9.3); 

 

 
 

Рисунок 9.3 

 

 з’явиться повідомлення «Успешно!». Натиснути кнопку «ОК»; 

 у вікні програми «FPWinX.exe» індикатор стану підключення змінить 

колір на червоний (рисунок 9.4).  

На індикаторі клієнта з’явиться повідомлення: 

 

 

Оберіть пункт 

Натиснути на кнопку 

MassStorage            RO 

Connect 
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 закрити програму «FPWinX.exe» (рисунок 9.4); 

 

 
 

Рисунок 9.4 

 

9.3 Реєстратор підключений як USB-накопичувач. Можна зчитати дані, що 

містяться на SD-картці. 

9.4 Для виходу з режиму USB-накопичувача натисніть на кнопку «FEED» 

на передній панелі реєстратора. 

9.5 Вимкнути реєстратор, натиснувши на кнопку «Power» на передній 

панелі реєстратора. 

 

Натиснути на кнопку 
Індикатор стану підключення 

червоного кольору 
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10 НАЛАШТУВАННЯ РЕЄСТРАТОРА НА АВТОМАТИЧНЕ 

ВИМИКАННЯ У РАЗІ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

 

Реєстратор має функцію автоматичного вимикання у разі бездіяльності 

через запрограмований час. Для цього необхідно виконати наступні 

налаштування: 

 підключити реєстратор до комп’ютера за допомогою кабеля USB; 

 увімкнути реєстратор.  

На індикаторі клієнта з’явиться повідомлення: 
 

 
де U – реєстратор підключений до комп’ютера через USB-порт; 

    K – протокол Krypton. 

 запустити програму «FPWinX.exe» (дивись п. 4.3); 

 у вікні програми обрати закладку «Утилиты», далі у випадаючому 

меню обрати пункт «Служебные счетчики» (рисунок 10.1); 

 

 
Рисунок 10.1 

Datecs CMP-10M  UK 

Оберіть пункт 
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– у вікні, що з’явилося, у випадаючому списку поля «Служебный 

счетчик» обрати пункт «Время засыпания аппарата при бездействии 

аппарата» (рисунок 10.2); 

 

 
 

Рисунок 10.2 

 

– у вікні, що з’явиться, натиснути на кнопку «Прочитать», щоб дізнатися 

поточні налаштування реєстратора (рисунок 10.3); 

 

 
 

Рисунок 10.3 

Оберіть пункт 
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– у віконці «Значение» з’явиться поточне значення, запрограмоване в 

реєстраторі (рисунок 10.4) 

 

 
 

Рисунок 10.4 

 

– значення лічильника можуть бути наступними: 

 «-1» - реєстратор не вимикається; 

 «0»  - примусове вимкнення реєстратора; 

 «60000 и більше» - час в мілісекундах до вимкнення реєстратора у 

разі його бездіяльності 

– внести у віконце «Значение» необхідне значення лічильника та 

натиснути на кнопку «Установить» (рисунок 10.4). 
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11 АКТИВАЦІЯ ВЕРСІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 

ВІДДАЛЕНИЙ МОНІТОРИНГ РЕЄСТРАТОРА 

 

УВАГА! Активацію програмного забезпечення (далі – ПЗ) та 

налаштування параметрів зв’язку із сервером віддаленого моніторингу 

виконує сервісний інженер. Якщо ПЗ не активоване, реєстратор може 

працювати лише в нефіскальному та автономному режимі. 

 

Можливі два види активації: 

 активація ПЗ для роботи у звичайному режимі; 

 активація ПЗ з можливостями віддаленого моніторингу реєстратора. 

 

Віддалений моніторинг дозволяє виконувати налаштування та управління 

реєстратором через сервер віддаленого моніторингу. 

 

Процедура налаштування віддаленого моніторингу на реєстраторі із 

активованим ПЗ з можливостями віддаленого моніторингу проводиться наступним 

чином: 

 запусти програму «FPWinX.exe» (версія програми повинна бути не нижча 

ніж 5.27) та підключитися до реєстратора (дивись п.4.3); 

 в меню «Фискальные параметры» обрати пункт «Параметры удаленного 

доступа»; 
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 у вікні, що з’явиться натиснути на кнопку «Прочитать настройки сети». В 

полях, що виділені сірим з’являться встановлені раніше параметри зв’язку з 

інформаційним еквайєром (дивись п.5.1); 

 

 
 

 в поля «Адрес сервера для удаленного доступа» та «Порт назначения для 

удаленного доступа» необхідно ввести відповідно адресу та порт та 

натиснути на кнопку «Установить настройки сети» (наведені в прикладі 

значення є тестовими, необхідно ввести свої значення); 

 після встановлення параметрів програма видасть повідомлення «Успешно!» 

натиснути «ОК» та «Выход». 
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Режим віддаленого моніторингу не є основним режимом роботи, його 

необхідно вмикати лише за потреби наступним чином:  

 запусти програму «FPWinX.exe» та підключитися до реєстратора (дивись 

п.4.3); 

 в меню «Утилиты» обрати пункт «Служебные счетчики»; 
 

 
 

 у вікні, що з’явиться у випадаючому меню «Служебный счетчик» обрати 

пункт «Включить (1) удаленный доступ (0 – выключить)» 
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 ввести значення «1» та натиснути на кнопку «Установить». Реєстратор 

перейде до режиму віддаленого моніторингу и буде управлятися через 

сервер віддаленого моніторингу. 

 

 
 

Також можна увімкнути режим віддаленого моніторингу через автономний 

режим наступним чином: 

 увійти до автономного режиму (дивись п.6.3); 

 обрати пункт меню «Віддалений сервіс»; 

 увійти в нього та обрати «ТАК», підтвердивши вибір довгим натисканням. 

 

 

Відключення режиму віддаленого моніторингу відбувається автоматично, 

якщо протягом 10 хв. до реєстратора не надходять команди. 

Також можливе відключення вручну наступними способами: 

 за допомогою програми «FPWinX.exe». Необхідно підключитися до 

комп’ютера за допомогою СОМ-порта та в програмі в «Служебных счетчиках» 

встановити значення лічильника «Служебный счетчик» обрати пункт «Включить 

(1) удаленный доступ (0 – выключить)» рівним «0» та натиснути кнопку 

«Установить»; 

 увійти до автономного режиму (дивись п.6.3). Обрати пункт меню 

«Віддалений сервіс», увійти в нього та обрати «НІ», підтвердивши вибір довгим 

натисканням. 
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12 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ РЕЄСТРАТОРІВ 

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОГРАМНІЙ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ  

 

12.1 Ідентифікація по маркувальним табличкам реєстратора. 

Інформація на маркувальній табличці реєстратора, на його упаковці та в 

чеках повинні співпадати.  

Маркувальна табличка реєстратора: 

 

 
 

 

12.2 Відповідність реєстраторів комплекту конструкторської 

документації  

Перевірка реєстраторів контрольно-касових електронних спеціалізованих    

“DATECS СMP-10М”, що перебувають в експлуатації, на відповідність 

комплекту конструкторсько-технологічної документації виробника 

проводиться спеціалістами ЦСО.   

Перевіряються: 

- опломбування реєстратора згідно з ДУ.26.00.00-01 ПС; 

- відповідність модуля системного схемі електричній принциповій   

ДУ.26.05.00-01 Э3. Перевірка відповідності модуля фіскального схемі 

електричній принциповій ДУ.26.05.00-01 Э3 проводиться лише з письмового 

дозволу регіонального органу ДПС України за участю виробника. 

Перевірка проводиться на рівні мікросхем: ОП, процесора, ФП, 

індикатора, таймера, інтерфейса RS-232, USB та ETHERNET, та друкуючого 

пристрою. 

У випадках виявлення невідповідностей, необхідно одержати в                

ДП «Компанія «ATLAS» бюлетень (або інший документ) про внесення зміни. 
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12.3 Ідентифікація версії 

Версія програмного забезпечення перевіряється згідно з ДУ.26.00.00-01 ПС. 

Для ідентифікації версії програмного забезпечення необхідно: 

- апаратне забезпечення – програматор «ST-LINK/V2». 

- програмне забезпечення – «STM32 ST-LINK Utility» 

Ідентифікація версії перевіряється наступним чином: 

1. Встановіть на роз’єм Х12 плати модуля системного з блоком 

фіскальним технологічну перемичку живлення. 

2. Під`єднайте програматор до ПК. 

3. Під`єднайте програматор до відповідного роз’єму модуля системного з 

блоком фіскальним. 

4. Запустіть програму «STM32 ST-LINK Utility». 

5. У вікні програми оберіть пункт меню «Target»→«Connect» - 

відбувається підключення до реєстратора. 

6. У вікні програми оберіть пункт меню «File»→«Open file…»→оберіть 

файл-еталон. 

7. У вікні програми оберіть пункт меню «Target»→«Compare device 

memory with [ім’я файлу.hex]». 

8. Відбувається порівняння файлу-еталона з файлом, завантаженим до 

реєстратора. 

9. Якщо помилок не знайдено, то версія, що записана в ПЗУ реєстратора 

співпадає з еталонною.  
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13 ПОВІДОМЛЕННЯ НА РОЗДРУКОВАНІЙ КСЕФ 

Можливі повідомлення на роздрукованій КСЕФ та їх розшифрування наведені 

в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

Повідомлення КСЕФ Розшифрування 

«Документ верифіковано»  
Достовірність документу перевірена та 

підтверджена. 

«Фіскального чеку з таким номером не 

існує» 

Під таким номером було надруковано 

нефіскальний чек – штатна ситуація.  

«Неможливо перевірити. Інша версія 

ключа підпису»» 

Сервер ДПС змінив версію ключа 

шифрування, документ неможливо 

верифікувати – штатна ситуація. 

«Помилка формату документа»  

Критична помилка. Документ 

верифіковано правильно, але є помилка у 

форматі XML, це призводить до 

встановлення флагу помилки карти 

пам’яті. 

«Помилка розміру документа» 

Критична помилка. Помилка у тегу 

підпису, це призводить до встановлення 

флагу помилки карти пам’яті. 

«Документ змінено» 

Критична помилка. Призводить до 

встановлення флагу помилки карти 

пам’яті. 

«Документ знищено»  

Критична помилка. Документ знищено, 

це призводить до встановлення флагу 

помилки карти пам’яті. 
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14 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ  

 

Неполадка Причина Засіб усунення 

1  Чек не 

роздруковується, або 

друк чеку зупинено, 

мигають світлодіоди 

Розрядився 

акумулятор 
Зарядити акумулятор 

Відсутній або невірно 

встановлений папір 

Вставте новий рулон 

паперової стрічки у 

відповідності з даною 

настановою щодо 

експлуатування 

Механізм друку 

засмітився 

Почистіть механізм друку від 

пилу, шматків паперу і т.д. 

Відкрита кришка 

механізму друку 

Закрийте кришку механізму 

друку 

2  Немає зв’язку 

реєстратора з ПК 

Обрив або від’єднання 

кабеля 
Звернутися в ЦСО 

Вийшов із ладу порт 

ПК або реєстратора 
Звернутися в ЦСО 

3  Реєстратор не 

включається 

Розряджений 

акумулятор  

Зарядити акумулятор за 

допомогою блока живлення 

4  Після кожного чеку 

роздруковується 

повідомлення: 

УВАГА ! 

НЕОБХІДНЕ 

ТЕХНІЧНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЕККР 

Настав час 

проведення технічного 

обслуговування 

ЗВЕРНУТИСЯ В ЦСО 

5  Не здійснюється 

передача даних еквайєру 

при підключеному 

кабелі Ethernet  

Перевірити, чи 

світяться світлодіоди 

роз’єму Ethernet. 

Якщо ні – вийшов з ладу 

роз’єм Ethernet. 

ЗВЕРНУТИСЯ В ЦСО 

Перевірити, чи 

правильно 

запрограмовані 

параметри мережі та 

еквайєра 

Запрограмувати параметри 

 

Перевірити 

підключення кабелю 

до реєстратора та 

мережі Internet 

Підключити кабель 

Примітка – інші повідомлення про помилки див. протокол команд ЄККР торговий універсальний 
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15 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

15.1 Технічне обслуговування проводиться з часу введення в 

експлуатацію, один раз на місяць з метою підтримання робочого стану 

реєстратора протягом всього строку чинного використання. 

15.2 До технічного обслуговування реєстратора повинні допускатися 

представники центру сервісного обслуговування, що мають договір на 

виконання цих робіт за рахунок користувача, та які мають посвідчення на право 

технічного обслуговування даної моделі реєстратора від постачальника 

реєстратора. 

15.3 Щоденне технічне обслуговування проводиться касиром в такому 

обсязі: 

- візуальний огляд реєстратора, видалення пилу, сторонніх предметів 

(часток), що заважають роботі механізму друку, при необхідності боротьба з 

комахами; 

- перевірка збереження пломб та відповідності заводського номеру; 

- наявність паперової стрічки (при необхідності встановлення та заміну), 

перевірка завершення всіх операцій, що передують початку роботи; 

- перевірка якості друку. 

Щомісячне технічне обслуговування реєстратора проводиться в такому 

об’ємі: 

а) перевірка цілісності пломб; 

б) перевірка справності та цілісності шнура та корпусу блоку живлення; 

в) профілактичні роботи на принтері та на кнопках (чистка від пилу, 

сторонніх часток, клаптиків паперу за допомогою м’якої щітки, пилососа та 

інших пристроїв); 

г) перевірка на функціонування по контрольним тестам; 

д) перевірка дотримання користувачем вимог до використання паперової 

стрічки, що наведені в п. 2.2.6.  

ПРИМІТКА – Технічне обслуговування не входить в гарантійні 

зобов’язання, що надаються виробником. 

 

УВАГА! При відсутності технічного обслуговування реєстратор 

втрачає гарантію виробника. 
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16 ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

Для безпечної та нормальної роботи  реєстратора необхідно виконувати 

наступні вимоги: 

- реєстратор повинен заряджатися тільки від блока живлення, який 

входить в комплект його постачання; 

- оберігайте реєстратор від ударів, сильних струсів та механічних 

пошкоджень, від попадання води та іншої рідини; 

- чистку поверхні реєстратора, прибирання пилу, сторонніх частин, що 

заважають роботі механізму друку, можливо виконувати лише при вимкненому 

реєстраторі; 

- відкривати реєстратор для усунення неполадок може лише 

кваліфікований спеціаліст сервісу, при наявності відповідних документів, що 

передбачені законодавством. 

- при виявленні дефекту, робота на реєстраторі припиняється до його 

усунення. 

- щомісяця реєстратор повинен проходити технічне обслуговування, яке 

проводить спеціаліст уповноваженої виробником сервісної організації; 

- гарантується збереження інформації в оперативній пам’яті реєстратора 

протягом 1440 годин після відключення його живлення;  

- якщо реєстратор простояв без заряджання акумулятора більше півроку, 

то перед вводом його в експлуатацію необхідно звернутися в центр сервісного 

обслуговування для обстеження акумулятора. 
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17 ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ  

17.1 Зберігання 

 

Реєстратори слід зберігати в упаковці підприємства-виробника в сухому, 

закритому, вентильованому та опалюваному приміщенні, що не містить 

агресивних домішок, при температурі навколишнього середовища від плюс 5 до 

плюс 40°С, відносній вологості повітря не більше 80 %. 

 

УВАГА! При тривалому зберіганні реєстратора, для запобігання розряду 

вбудованого акумулятора, необхідно кожні два місяці під`єднувати 

реєстратор до зовнішнього блоку живлення, та заряджати протягом 

восьми годин. 

При розряді акумулятору до критичного стану, його заміна 

здійснюється за рахунок споживача. 

 

17.2 Транспортування 

 

17.2.1 Транспортування реєстраторів проводиться в упаковці підприємства-

виробника у відповідності з правилами транспортування, діючими на кожному 

виді транспорту. 

Транспортування реєстратора здійснюється за наступних умов: 

- температури навколишнього середовища від мінус 40 °С до              

плюс 50 °С; 

- максимальної вологості повітря 98 % при температурі плюс 25 °С. 

17.2.2 Спосіб кріплення упакованих реєстраторів на транспортному засобі 

повинен унеможливлювати їх переміщення при транспортуванні. 

17.2.3 Під час транспортування упакованих реєстраторів слід виконувати 

вимоги попереджувальних написів на пакувальній тарі. 

 

18 МАРКУВАННЯ ТА ПЛОМБУВАННЯ 

 

18.1 Маркування реєстратора наноситься на табличку. Місце 

розташування та зміст маркування якої у відповідності з конструкторською 

документацією. 

18.2 Спосіб та місце пломбування наведені в паспорті ДУ.26.00.00-01 ПС. 
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19 КОНСЕРВАЦІЯ (РОЗКОНСЕРВАЦІЯ ТА ПЕРЕКОНСЕРВАЦІЯ) 

 

19.1 Консервацію (розконсервацію та переконсервацію) реєстраторів 

необхідно проводити в приміщенні з температурою навколишнього середовища 

не менше плюс 15 °С, відносною вологістю не більше 70 % та при відсутності в 

повітрі агресивних домішок, що викликають корозію. 

19.2 Розпакування реєстратора після транспортування, що проводилось 

при температурі нижче 0 °С, необхідно виконувати в опалюваних приміщеннях 

після витримки його не розпакованим у належних кліматичних умовах на 

протязі 6 годин. 

19.3 При розпакуванні необхідно дотримуватись усіх застережних 

заходів, що забезпечують цілість реєстратора. 

19.4 Під час розпакування впевнитись, що комплектність реєстратора 

відповідає наведеній в паспорті та проведіть огляд реєстратора на відсутність 

пошкоджень після транспортування. 

В разі виявлення некомплектності поставки або пошкоджень зовнішнього 

вигляду апарата, що виникли під час транспортування, сповістити підприємство-

виробник з метою вирішення питання. 

19.5 Гарантійний термін зберігання реєстраторів без переконсервації –   

9 місяців від дня виготовлення. 

19.6 Для розконсервації реєстратора після його розпакування необхідно 

зняти поліетиленовий чохол, розрізавши його по шву так, щоб була забезпечена 

можливість його заклеювання при переконсервації липкою стрічкою. 

19.7 Переконсервацію проводити таким чином: надіти поліетиленовий 

чохол на апарат, вилучити зайве повітря з чохла шляхом обтиснення його 

руками до слабкого прилягання плівки чохла до апарата і заклеїти розріз чохла 

полімерною липкою стрічкою. 

19.8 При переконсервації дозволяється використовувати повторно 

непошкоджену внутрішню упаковку. 

 

20 УТИЛІЗАЦІЯ 

 

20.1 Усі вузли та корпусні деталі виготовлені з матеріалів, які пройшли 

екологічну експертизу і їх утилізація не наносить шкоди довкіллю. Після 

закінчення терміну експлуатації вони можуть бути утилізовані без спеціальних 

методів утилізації. 

20.2 Комплектуючі вироби (мікросхеми, конденсатори, резистори та т. 

ін.), що після закінчення терміну експлуатації є працездатні, можуть бути 

використані як запасні частини для проведення поточних ремонтів таких та 

інших виробів. 
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ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 
 

Зм. 

Номера листів (сторінок) Всього 

листів 

(сторі- 

нок) в 

докум. 

№ 

докум. 

Вхідний 

№ супро- 

воджув. 

докум. 

 

Підпис 

 

Дата 
зміне- 

них 

замі- 

нених 

 

нових 

ану- 

льова- 

них 

  

 

2 

- 

6 

всі 

всі 

69 

8 

40, 41, 44 

 

 

 

 

 

 

73 

77 

77 

77 

77 

 АТ.12-2015 

АТ.36-2015 

АТ.30-2016 

АТ.34-2016 

АТ.42-2016 

 04.06.15 

26.11.15 

22.04.16 

24.05.16 

08.07.16 

 

1 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

- 
 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 
 

- 

- 
 

- 


