
Додаток 2 

до Порядку реєстрації та застосування  

реєстраторів розрахункових операцій,  

що застосовуються для реєстрації  

розрахункових операцій за товари  

(послуги) 

 (пункт 10 глави 2 розділу ІІ) 
 

Форма № 2-РРО 
 

"______" _____________ 20______ року  №  _____________ 
 

 

ДОВІДКА  

про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій 
 

Контролюючий орган __________________________________________________ 

                                                                               (найменування органу) 

Зарезервовано фіскальний номер РРО 
 

Найменування / прізвище, ім'я та по 

батькові суб’єкта господарювання 

 

Податковий номер / серія та номер 

паспорта* суб’єкта господарювання 

 

Модель (модифікація) РРО    

Заводський номер РРО    

Версія програмного забезпечення РРО    

Модель зовнішнього модема РРО**  

Заводський номер зовнішнього модема 

РРО** 

 

Виробник (постачальник) РРО    

Дата виготовлення РРО    

Строк служби РРО    

Назва господарської одиниці    

Адреса господарської одиниці  
 

Дата видачі/направлення довідки      "_____" __________ 20____ року  
 

Довідка дійсна до _________ години "_____" __________ 20____ року  
 

Посадова особа контролюючого органу  _____________________     ______________     
                                                                                                             (прізвище та ініціали)                                (підпис)                                                 

                                                                                                              М. П.            
Примітка. Довідка про резервування фіскального номера РРО дійсна протягом п’яти 

робочих днів з дати її видачі/надсилання. Фіскалізація проводиться один раз за весь період 

експлуатації РРО суб’єктом господарювання. 

 

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це 

контролюючий орган та мають відмітку в паспорті. 

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема. 
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Продовження додатка 2 

Корінець 
 

 

ДОВІДКА 

про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій 

 

Контролюючий  орган ___________________________________________________ 

                                                                                        (найменування органу) 

Зарезервовано фіскальний номер РРО 
 

Найменування або прізвище, ім'я та 

по батькові суб’єкта господарювання 

 

Податковий номер / серія та номер 

паспорта* суб’єкта господарювання 

 

Модель (модифікація) РРО   

Заводський номер РРО  

Версія програмного забезпечення РРО  

Модель зовнішнього модема РРО**  

Заводський номер зовнішнього модема 

РРО** 

 

Виробник (постачальник) РРО  

Дата виготовлення РРО  

Строк служби РРО  

Назва господарської одиниці  

Адреса господарської одиниці  

Довідка дійсна до _________ години "_____" ____________ 20____ року  
 

Спосіб вручення довідки: 

надіслано на адресу електронної пошти суб’єкта господарювання  

"____" ________ 20___ року; 

видано суб’єкту господарювання 
 

Довідку одержав ____________________   ___________  "____" _______ 20___ року      
                                                       (прізвище та ініціали)                   (підпис)      
 

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це 

контролюючий орган та мають відмітку в паспорті. 

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема. 

 

 

 

 

 

аркуш 2 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


