
№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Реєстратори розрахункових операцій, дозволені до первинної реєстрації 

1. Електронні контрольно-касові апарати 

1.1. Портативні електронні контрольно-касові апарати 

1 Екселліо DP-05 
68.16; 68.18; 

68.20 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

29.10.2022 

від 14.10.2014 
№ 190; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
28.09.2016 № 
813; від 
18.12.2017 № 
854; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
68.16; 68.18 

29.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

2 Екселліо DP-15 68.58; 68.60 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

29.10.2022 

від 28.09.2016 
№ 813; від 
18.12.2017 № 
854; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
68.58 

29.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

3 Екселліо DP-25 
68.36; 68.38; 

68.40 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

29.10.2022 

від 25.11.2013 
№ 704; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302; від 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 

29.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

01.04.2016 № 
271; від 
28.09.2016 № 
813; від 
18.12.2017 № 
854; від 
15.07.2021 № 
698 

алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
68.36; 68.38 

4 Екселліо DP-35 
68.46; 68.48; 

68.50 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

29.10.2022 

від 03.03.2014 
№ 169; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
28.09.2016 № 
813; від 
18.12.2017 № 
854; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
68.46; 68.48 

29.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

5 Екселліо DP-45 
68.26; 68.28; 

68.30 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

29.10.2022 

від 03.03.2014 
№ 169; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
28.09.2016 № 
813; від 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
68.26; 68.28 

29.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

18.12.2017 № 
854; від 
15.07.2021 № 
698 

6 IKC-M510.01 
1-01; 1-02; 1-

03 

ТОВ "ІКС-
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
41725857 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

14.12.2023 

від 11.12.2014 
№ 362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
06.06.2018 № 
362; від 
12.03.2021 № 
280; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
1-01; 1-02 

14.12.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

7 NEON-W 
NEON 02.01; 
NEON 02.02 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 

від 06.06.2018 
№ 362; від 
21.12.2020 № 
744 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

8 DATECS MP-01 
МР-01 1.00; 
МР-01 1.01 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 

від 06.06.2018 
№ 362; від 
21.12.2020 № 
744 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

9 MINI-T 400ME 

4101-4; 4101-
6; 4101-7; 

4101-8; 4101-9 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

16.08.2023 

від 02.08.2013 
№ 317; від 
11.12.2014 № 
362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
09.07.2015 № 
485; від 
20.02.2018 № 
79; від 
22.10.2018 № 
688; від 
21.12.2020 № 
744; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
4101-4; 
4101-6; 
4101-7; 
4101-8 

16.08.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

10 MINI-T 51.01 
5101-2; 5101-

3; 5101-4 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

16.08.2023 

від 02.08.2013 
№ 317; від 
27.04.2015 № 
302; від 
09.07.2015 № 
485; від 
20.02.2018 № 
79; від 
22.10.2018 № 
688; від 
21.12.2020 № 
744; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
5101-2; 
5101-3 

16.08.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

11 MINI-T 61.01 
6101-2; 6101-

3; 6101-4 

ТОВ 
"Юнісістем" 

ТОВ 
"Юнісістем" 

16.08.2023 
від 02.08.2013 
№ 317; від 

Торгівля; 
громадське 

16.08.2030, але 
не більше 7 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

(м. Київ) 
36352305 

(м. Київ) 
36352305 

27.04.2015 № 
302; від 
09.07.2015 № 
485; від 
20.02.2018 № 
79; від 
22.10.2018 № 
688; від 
21.12.2020 № 
744; від 
12.03.2021 № 
280 

харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
6101-2; 
6101-3 

років від дати 
введення в 
експлуатацію 

12 ВІКІНГ-А70 7001-1 

ТОВ "КБ 
ВУЛКАН" (м. 
Київ) 
38905950 

ТОВ "КБ 
ВУЛКАН" (м. 
Київ) 
38905950 

19.12.2021 

від 16.06.2016 
№ 535; від 
15.05.2019 № 
392 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

19.12.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

13 ВІКІНГ-А80 8001-1 

ТОВ "КБ 
ВУЛКАН" (м. 
Київ) 
38905950 

ТОВ "КБ 
ВУЛКАН" (м. 
Київ) 
38905950 

19.12.2021 

від 16.06.2016 
№ 535; від 
15.05.2019 № 
392 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

19.12.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

14 LeoCAS -100 

L100.01; 
L100.02; 
L100.03; 
L100.06 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

03.05.2023 

від 09.07.2015 
№ 485; від 
01.04.2016 № 
271; від 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-

03.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

18.12.2017 № 
854; від 
04.01.2019 № 
8; від 
31.07.2020 № 
385 

слуг, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

експлуатацію 

15 МІКРО.ХМ 

V.482; 
V.482.01; 
V.482.02 

ТОВ "ПОС-
ТЕХНО-
ЛОДЖИ" (с. 
Засупоївка, 
Київська 
обл.) 
39280050 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

22.12.2022 

від 09.07.2015 
№ 485; від 
29.10.2015 № 
829; від 
20.02.2018 № 
79; від 
31.07.2020 № 
385; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
V.482; 
V.482.01 

22.12.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

16 
MG-V545T; MG-
V545T.02 

MG-01; MG-
01.01; MG-02; 

MG-03 

ТОВ "ГЕРА" 
(м. Київ) 
19252187 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

22.12.2022 

від 09.07.2015 
№ 485; від 
29.10.2015 № 
829; від 
20.02.2018 № 
79; від 
31.07.2020 № 
385; від 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 

22.12.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

12.03.2021 № 
280; від 
15.07.2021 № 
698 

версіями. 
MG-01; MG-
01.01; MG-
02 

17 ВАМП-МІКРО 

V.480; 
V.480.01; 
V.480.02 

ТОВ "ВАМП-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
39648606 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

22.12.2022 

від 09.07.2015 
№ 485; від 
29.10.2015 № 
829; від 
20.02.2018 № 
79; від 
04.01.2019 № 
8; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями.V.
480; 
V.480.01 

22.12.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

18 ВАМП М 
V.482.01; 
V.482.03 

ТОВ "ВАМП-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
39648606 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

22.12.2022 

від 12.03.2021 
№ 280; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
V.482.01 

22.12.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

19 MG-V555T MG-05; MG-06 

ТОВ "ГЕРА" 
(м. Київ) 
19252187 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

22.12.2022 

від 31.07.2020 
№ 385; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-

22.12.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

них напоїв 
версіями. 
MG-05 

20 SMART-X SX-01; SX-02 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

22.12.2022 

від 31.07.2020 
№ 385; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
SX-01 

22.12.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

1.2. Стаціонарні електронні контрольно-касові апарати 

2. Електронні контрольно-касові реєстратори 

21 ІКС-Е810Т 
ЕП-08; ЕП-09; 
ЕП-11; ЕП-12 

ТОВ "ІКС-
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
41725857 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

14.12.2023 

від 25.11.2013 
№ 704; від 
11.12.2014 № 
362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
06.06.2018 № 
362; від 
12.03.2021 № 
280; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
ЕП-08; ЕП-
09; ЕП-11 

14.12.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

22 ІКС-С651Т 
MZ-08; MZ-09; 
MZ-11; MZ-12 

ТОВ "ІКС-
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 

14.12.2023 

від 20.01.2014 
№ 43; від 
11.12.2014 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 

14.12.2030, але 
не більше 7 
років від дати 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

41725857 31404898 362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
06.06.2018 № 
362; від 
12.03.2021 № 
280; від 
15.07.2021 № 
698 

сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
MZ-08; MZ-
09; MZ-11 

введення в 
експлуатацію 

23 ІКС-Е07 Е7-09; Е7-12 

ТОВ "ІКС-
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
41725857 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

14.12.2023 

від 16.06.2016 
№ 535; від 
06.06.2018 № 
362; від 
12.03.2021 № 
280; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
Е7-09 

14.12.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

24 ФР7 ФР-08; ФР-09 

ТОВ "ПОС-
ТЕХНО-
ЛОДЖИ" (с. 
Засупоївка, 
Київська 
обл.) 
39280050 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

14.12.2023 

від 20.01.2014 
№ 43; від 
14.10.2014 № 
190; від 
11.12.2014 № 
362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
12.03.2021 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
ФР-08 

14.12.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

280 

25 MG № 707TS 

MG-07; MG-
07.01; MG-
07.02; MG-

07.03 

ТОВ "ГЕРА" 
(м. Київ) 
19252187 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

22.12.2022 

від 11.12.2014 
№ 362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
29.10.2015 № 
829; від 
18.12.2017 № 
854; від 
20.02.2018 № 
79; від 
31.07.2020 № 
385; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
MG-07; MG-
07.01; MG-
07.02 

22.12.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

26 MG-P777TL 

MG-77; MG-
77.01; MG-

77.02 

ТОВ "ГЕРА" 
(м. Київ) 
19252187 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

22.12.2022 

від 28.09.2016 
№ 813; від 
20.04.2017 № 
275; від 
20.02.2018 № 
79; від 
31.07.2020 № 
385; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
MG-77; MG-
77.01 

22.12.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

27 MG-T787TL 

MG-87; MG-
87.01; MG-

87.02 

ТОВ "ГЕРА" 
(м. Київ) 
19252187 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

22.12.2022 

від 28.09.2016 
№ 813; від 
20.04.2017 № 
275; від 
20.02.2018 № 
79; від 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 

22.12.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

31.07.2020 № 
385; від 
15.07.2021 № 
698 

алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
MG-87; MG-
87.01 

28 FR90.XM 
318.01; 

318.02; 318.03 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

22.12.2022 

від 18.12.2017 
№ 854; від 
31.07.2020 № 
385; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
318.01; 
318.02 

22.12.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

29 FR90T 315.02; 315.03 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

22.12.2022 

від 04.01.2019 
№ 8; від 
31.07.2020 № 
385; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
315.02 

22.12.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

30 FR90M 315.02; 315.03 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

22.12.2022 

від 04.01.2019 
№ 8; від 
31.07.2020 № 
385; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 

22.12.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
315.02 

31 FR90X 315.02; 315.03 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

22.12.2022 

від 04.01.2019 
№ 8; від 
31.07.2020 № 
385; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
315.02 

22.12.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

32 

LeoCAS-200 (вико-
нання E81, E810, 
Pi7) 

L200.01; 
L200.02; 
L200.03; 
L200.04; 
L200.05 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

03.05.2023 

від 11.12.2014 
№ 362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
28.09.2016 № 
813; від 
18.12.2017 № 
854; від 
22.10.2018 № 
688; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

03.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

LeoCAS-200 (вико-
нання E810) 

L200.11 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

03.05.2023 
від 12.10.2021 
№ 883 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-

03.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

слуг експлуатацію 

33 LeoCAS-201 

L201.01; 
L201.02; 
L201.04; 
L201.05 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

03.05.2023 

від 09.07.2015 
№ 485; від 
01.04.2016 № 
271; від 
28.09.2016 № 
813; від 
18.12.2017 № 
854; від 
22.10.2018 № 
688; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

03.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

34 LEOCAS-202 L202.21 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

03.05.2023 
від 12.10.2021 
№ 883 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг 

03.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

35 МАРІЯ-304Т 
304Т-2; 304Т-

3; 304Т-3М 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 29.10.2015 
№ 829; від 
17.02.2017 № 
102; від 
18.12.2017 № 
854; від 
06.06.2018 № 
362 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

36 МАРІЯ-304Т 304Т-4 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 15.05.2019 
№ 392; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; 
оформлен-

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

37 МАРІЯ-304Т 304Т-5 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 
від 31.07.2020 
№ 385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях; 
операції з 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

переказу 
готівкових 
коштів. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

38 МАРІЯ-304Т 304Т-5М 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 
від 31.07.2020 
№ 385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

39 МАРІЯ-304Т 304Т-6М 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 31.07.2020 
№ 385; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

40 МАРІЯ-304Т 304Т-6 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля, 
громадське 
харчування, 
сфера по-
слуг, опе-
рації з пе-
реказу 
готівкових 
коштів, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях 

41 МАРІЯ-304Т1 

304Т1-2; 
304Т1-3; 
304Т1-5 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 29.10.2015 
№ 829; від 
17.02.2017 № 
102; від 
06.06.2018 № 
362; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг;оформ
лення проїз-
проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях; 
операції з 
переказу 
готівкових 
коштів. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

МАРІЯ-304Т1 304Т1-6 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля, 
громадське 
харчування, 
сфера по-
слуг, опе-
рації з пе-
реказу 
готівкових 
коштів, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення, 
оформлен-
ня проїзних/ 
перевізних 
документів 
на автовок-
залах та 
авто-
станціях 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

42 МАРІЯ-304Т2 

304Т2-2; 
304Т2-3; 
304Т2-5; 
304Т2-6 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 29.10.2015 
№ 829; від 
17.02.2017 № 
102; від 
06.06.2018 № 
362; від 
31.07.2020 № 
385; від 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг;оформ
лення проїз-
проїз-
них/перевіз

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

15.07.2021 № 
698 

них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях; 
операції з 
переказу 
готівкових 
коштів. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
304Т2-2; 
304Т2-3; 
304Т2-5 

43 МАРІЯ-304Т3 
304Т3-3; 
304Т3-5 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 17.02.2017 
№ 102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
06.06.2018 № 
362; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг;оформ
лення проїз-
проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях; 
операції з 
переказу 
готівкових 
коштів. Крім 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

МАРІЯ-304Т3 304Т3-6 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля, 
громадське 
харчування, 
сфера по-
слуг, опе-
рації з пе-
реказу 
готівкових 
коштів, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

44 КСТ-М М-1 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 18.12.2017 
№ 854; від 
04.01.2019 № 
8; від 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

15.05.2019 № 
392 

слуг; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення 

експлуатацію 

КСТ-М М-2 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 
від 31.07.2020 
№ 385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях. 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

КСТ-М М-3 
ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 

11.05.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля, 
громадське 

11.05.2030, але 
не більше 7 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

Кривий Ріг) 
19095026 

(м. Київ) 
39715991 

харчування, 
сфера по-
слуг, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення; 
оформлен-
ня проїзних/ 
перевізних 
документів 
на автовок-
залах та 
авто-
станціях 

років від дати 
введення в 
експлуатацію 

45 КСТ-Л Л-6 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

46 КСТ-Т4 Т4-6 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля, 
громадське 
харчування, 
сфера по-
слуг, опе-
рації з пе-
реказу 
готівкових 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

коштів, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях 

47 МІНІ-ФП54.01 

5401F1; 
5401F2; 
5401F3 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

16.08.2023 

від 02.08.2013 
№ 317; від 
20.02.2018 № 
79; від 
27.04.2015 № 
302; від 
22.10.2018 № 
688; від 
09.07.2015 № 
485; від 
21.12.2020 № 
744; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
5401F1; 
5401F2 

16.08.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

48 МІНІ-ФП81.01 8101F1; ТОВ ТОВ 16.08.2023 від 02.08.2013 Торгівля; 16.08.2030, але     



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

8101F2; 
8101F3 

"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

№ 317; від 
27.04.2015 № 
302; від 
09.07.2015 № 
485; від 
20.02.2018 № 
79; від 
22.10.2018 № 
688; від 
21.12.2020 № 
744; від 
12.03.2021 № 
280 

громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
8101F1; 
8101F2 

не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

49 МІНІ-ФП82.01 

8201F1; 
8201F2; 
8201F3 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

16.08.2023 

від 20.01.2014 
№ 43; від 
27.04.2015 № 
302; від 
09.07.2015 № 
485; від 
20.02.2018 № 
79; від 
22.10.2018 № 
688; від 
21.12.2020 № 
744; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
8201F1; 
8201F2 

16.08.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

50 DATECS FP 3530Т 
5.00; 5.01; 

5.03 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 

від 06.06.2018 
№ 362; від 
21.12.2020 № 
744; від 
12.03.2021 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

280 реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
5.00; 5.01 

51 DATECS FP-T260 
4.00; 4.01; 

5.02 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 

від 06.06.2018 
№ 362; від 
21.12.2020 № 
744 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

52 DATECS FP-T88 
4.00; 4.01; 
5.02; 5.03 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 

від 06.06.2018 
№ 362; від 
21.12.2020 № 
744; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

лах та авто-
станціях; 
операції з 
переказу 
готівкових 
коштів. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
4.00; 4.01; 
5.02 

53 

DATECS FP-320 
FP-320 4.01; 
FP-320 4.02 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 
від 06.06.2018 
№ 362 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

DATECS FP-320 5.02; 5.03 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 

від 21.12.2020 
№ 744; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля, 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

сполучення; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях; 
операції з 
переказу 
готівкових 
коштів. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
5.02 

54 

DATECS FP-101 
SMART 

4.02; 4.03; 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 

від 06.06.2018 
№ 362; від 
21.12.2020 № 
744 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

DATECS FP-101 
SMART 

5.03; 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 
від 12.03.2021 
№ 280 

Торгівля, 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; 
оформлен-

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях; 
операції з 
переказу 
готівкових 
коштів 

55 DATECS CMP-10М 

СМР-10М 
4.01; СМР-
10М 4.02 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 

від 06.06.2018 
№ 362; від 
21.12.2020 № 
744 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

56 DATECS CMP-10L 5.00; 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 

від 04.01.2019 
№ 8; від 
21.12.2020 № 
744 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; опе-

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

рації з пе-
реказу 
готівкових 
коштів; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

57 Екселліо FPU-550ES 

1.00 UA; 2.00 
UA; 3.00 UA; 

4.00 UA 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

29.10.2022 

від 14.10.2014 
№ 190; від 
27.04.2015 № 
302; від 
29.10.2015 № 
829; від 
18.12.2017 № 
854; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
1.00 UA; 
2.00 UA; 
3.00 

29.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

58 Екселліо FP-700 

1.00 UA; 2.00 
UA; 3.00 UA; 

4.00 UA 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

29.10.2022 

від 25.11.2013 
№ 704; від 
08.07.2014 № 
398; від 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-

29.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

39121386 27.04.2015 № 
302; від 
29.10.2015 № 
829; від 
18.12.2017 № 
854; від 
15.07.2021 № 
698 

слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
1.00 UA; 
2.00 UA; 
3.00 UA 

експлуатацію 

59 Екселліо FP-2000 

1.00 UA; 2.00 
UA; 3.00 UA; 

4.00 UA 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

29.10.2022 

від 27.12.2013 
№ 860; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302; від 
29.10.2015 № 
829; від 
18.12.2017 № 
854; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
1.00 UA; 
2.00 UA; 
3.00 UA 

29.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

60 Екселліо FP-280 

1.00 UA; 2.00 
UA; 3.00 UA; 

4.00 UA 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

29.10.2022 

від 11.12.2014 
№ 362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
29.10.2015 № 
829; від 
18.12.2017 № 
854; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
1.00 UA; 
2.00 UA; 
3.00 UA 

29.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

61 Екселліо FPP-350 

1.00 UA; 2.00 
UA; 3.00 UA; 

4.00 UA 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

29.10.2022 

від 11.12.2014 
№ 362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
29.10.2015 № 
829; від 
18.12.2017 № 
854; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
1.00 UA; 
2.00 UA; 
3.00 UA 

29.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

62 ВІКІНГ-Р10 1001F1 

ТОВ "КБ 
ВУЛКАН" (м. 
Київ) 
38905950 

ТОВ "КБ 
ВУЛКАН" (м. 
Київ) 
38905950 

19.12.2021 

від 03.03.2014 
№ 169; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
15.05.2019 № 
392 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

19.12.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

63 ВІКІНГ-Р20 2001F1 

ТОВ "КБ 
ВУЛКАН" (м. 
Київ) 
38905950 

ТОВ "КБ 
ВУЛКАН" (м. 
Київ) 
38905950 

19.12.2021 

від 03.03.2014 
№ 169; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
15.05.2019 № 
392 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

19.12.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

64 ВІКІНГ-Р21 2101F1 

ТОВ "КБ 
ВУЛКАН" (м. 
Київ) 
38905950 

ТОВ "КБ 
ВУЛКАН" (м. 
Київ) 
38905950 

19.12.2021 

від 03.03.2014 
№ 169; від 
27.04.2015 № 
302; від 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-

19.12.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

16.06.2016 № 
535; від 
15.05.2019 № 
392 

слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

експлуатацію 

65 KBM FP-S651 
1.00 UA; 3.00 
UA; 5.00UA 

ТОВ "КБМ 
ГРУПП" (м. 
Київ) 
39375378 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

29.10.2022 

від 29.10.2015 
№ 829; від 
20.02.2018 № 
79; від 
31.07.2020 № 
385; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
1.00 UA; 
3.00 UA 

29.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

66 KBM FP-CMP10 1.00 UA 

ТОВ "КБМ 
ГРУПП" (м. 
Київ) 
39375378 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

29.10.2022 

від 01.04.2016 
№ 271; від 
20.02.2018 № 
79 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

29.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

67 СПЕККР-01 3.00UA 

ТОВ "ФАК-
ТОР ТЕК" (м. 
Київ) 
34532034 

ТОВ "ФАК-
ТОР ТЕК" (м. 
Київ) 
34532034 

30.07.2022 

від 18.12.2017 
№ 854; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
сфера по-
слуг 

30.07.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

68 ІКС-EL3311 EL-01, EL-03 

ТОВ "ІКС-
Трейд" (м. 
Київ) 
41725857 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

14.12.2023 

від 31.07.2020 
№ 385; від 
12.03.2021 № 
280; від 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-

14.12.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

13.01.2022 № 
19 

слуг; опе-
рації з 
торгівлі ва-
лютними 
цінностями 
в готівковій 
формі; опе-
рації з пе-
реказу 
готівкових 
коштів. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
EL-01 

експлуатацію 

69 Екселліо FDK-31 4.00 UA 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

29.10.2022 
від 13.01.2022 
№ 19 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг 

29.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

3. Комп'ютерно-касові системи 

70 "INNOVATE" 4POS 5.00; 5.03 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 

від 21.12.2020 
№ 744; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

поїзди 
приміського 
сполучення; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях; 
операції з 
переказу 
готівкових 
коштів. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
5.00 

4. Спеціалізовані реєстратори розрахункових операцій 

71 КСТ-Е Е-01 

ТОВ "ВІРТУ-
АЛЬНІ ТЕХ-
НОЛОГІЇ І 
СИСТЕМИ" 
(м. Київ) 
39618325 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 
від 31.07.2020 
№ 385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг (у тому 
числі про-
даж елек-
тронних 
проїзних і 
перевізних 
документів 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію, 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

на заліз-
ничний 
транспорт) 
при елек-
тронній ко-
мерції 

72 Телекарт ТК-Смарт v1.05 

ТОВ "ТЕЛЕ-
КАРТ-
ПРИЛАД" (м. 
Одеса) 
13881657 

ТОВ "ТЕЛЕ-
КАРТ-
ПРИЛАД" (м. 
Одеса) 
13881657 

19.09.2021 

від 09.07.2015 
№ 485; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; вико-
ристання в 
автоматах з 
продажу 
товарів (по-
слуг) 

19.09.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

5. Вбудовані електронні контрольно-касові реєстратори 

73 LeoCAS-401U L401.01 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

03.05.2023 
від 28.09.2016 
№ 813 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; вико-
ристання в 
автоматах з 
продажу 
товарів (по-
слуг) та 
програмно-
технічних 
комплексах 
самообслу-
говування. 

03.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

LeoCAS-401U 
L401.02; 
L401.05 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

03.05.2023 

від 17.02.2017 
№ 102; від 
18.12.2017 № 
854; від 
22.10.2018 № 
688 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; вико-
ристання в 
автоматах з 
продажу 
товарів (по-
слуг) та 
програмно-
технічних 
комплексах 
самообслу-
говування. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

03.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

LeoCAS-401U L401.06 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

03.05.2023 

від 17.02.2017 
№ 102; від 
18.12.2017 № 
854; від 
22.10.2018 № 
688; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; вико-
ристання в 
автоматах з 
продажу 
товарів (по-

03.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

слуг) та 
програмно-
технічних 
комплексах 
самообслу-
говуван-
ня:паркомат
и. Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

74 

DATECS eFP-2480 EFP-2480 5.00 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 

від 06.06.2018 
№ 362; від 
21.12.2020 № 
744 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; вико-
ристання в 
програмно-
технічних 
комплексах 
самообслу-
говування. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

DATECS eFP-2480 5.03; 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 
від 12.03.2021 
№ 280 

Торгівля, 
громадське 
харчування, 
сфера по-
слуг; вико-
ристання в 

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

програмно-
технічних 
комплексах 
самообслу-
говування, 
операції з 
переказу 
готівкових 
коштів,офор
млення 
проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення; 

75 КСТ-С1 С1-1 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 18.12.2017 
№ 854; від 
21.12.2020 № 
744 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; вико-
ристання в 
програмно-
технічних 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію, 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

комплексах 
самообслу-
говування; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

79 КСТ-С2 С2-1 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 18.12.2017 
№ 854; від 
21.12.2020 № 
744 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; вико-
ристання в 
програмно-
технічних 
комплексах 
самообслу-
говування; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію, 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

станціях. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

КСТ-С2 С2-2 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля, 
громадське 
харчування, 
сфера по-
слуг, опе-
рації з пе-
реказу 
готівкових 
коштів, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію, 

    

80 КСТ-С3 С3-2 
ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 

11.05.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля, 
громадське 

11.05.2030, але 
не більше 7 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

Кривий Ріг) 
19095026 

(м. Київ) 
39715991 

харчування, 
сфера по-
слуг, опе-
рації з пе-
реказу 
готівкових 
коштів, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення, 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях 

років від дати 
введення в 
експлуатацію, 

81 

СЕА РВ-320.1.0; СЕА 
РВ-320.1.1; СЕА РВ-
320.2.0; СЕА РВ 
320.2.1 

РВ 2.0 

ТОВ "СЕА 
ЕЛЕКТРО-
ТЕХНІКА" (м. 
Київ) 
38013959 

ТОВ "СЕА 
ЕЛЕКТРО-
ТЕХНІКА" (м. 
Київ) 
38013959 

16.04.2022 

від 17.02.2017 
№ 102; від 
31.07.2020 № 
385 

Викори-
стання в 
програмно-
технічних 
комплексах 
самообслу-
говування; 
використан-
ня в авто-
матах з 

16.04.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

продажу 
товарів (по-
слуг); 
паркомати. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

82 ІКС-EL3311 EL-02; EL-04 

ТОВ "ІКС-
Трейд" (м. 
Київ) 
41725857 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

14.12.2023 

від 31.07.2020 
№ 385; від 
12.03.2021 № 
280; від 
13.01.2022 № 
19 

Викори-
стання в 
програмно-
технічних 
комплексах 
самообслу-
говування. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв 
версіями. 
EL-02 

14.12.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

6. Спеціалізовані електронні контрольно-касові апарати для реалізації пального 

83 ІКС-CA100 
ЕП-10; ЕП-14; 

ЕП-16 

ТОВ "ПРОМ-
ТЕРМІНАЛ-
СЕРВІС" (м. 
Київ) 
37716464 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

14.12.2023 

від 27.04.2015 
№ 302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
16.06.2016 № 
535; від 
07.06.2017 № 
406; від 
12.03.2021 № 
280; від 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 

14.12.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

15.07.2021 № 
698; від 
12.10.2021 № 
883 

напоїв 
версіями. 
ЕП-10; ЕП-
14 

84 ІКС-CA110.810 
ЕП-07; ЕП-13; 

ЕП-15 

ТОВ "ПРОМ-
ТЕРМІНАЛ-
СЕРВІС" (м. 
Київ) 
37716464 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

14.12.2023 

від 25.11.2013 
№ 704; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
16.06.2016 № 
535; від 
07.06.2017 № 
406; від 
12.03.2021 № 
280; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв 
версіями. 
ЕП-07; ЕП-
13 

14.12.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

85 ІКС-CA110.VKP VK-12; VK-15 

ТОВ "ПРОМ-
ТЕРМІНАЛ-
СЕРВІС" (м. 
Київ) 
37716464 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

14.12.2023 

від 29.10.2015 
№ 829; від 
01.04.2016 № 
271; від 
07.06.2017 № 
406; від 
12.03.2021 № 
280; від 
15.07.2021 № 
698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв 
версіями. 
VK-12 

14.12.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

86 POS Petrol System L200.01; ТОВ "Лео- ТОВ "Лео- 03.05.2023 від 11.12.2014 Торгівля; 03.05.2030, але     



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

LeoCAS-500U (вико-
нання В.11, В.12, 
В.13, В.21, В.22, 
В.23, В.31, В.32, 
В.33) 

L200.02; 
L200.03; 
L200.04; 
L200.05 

КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

№ 362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
28.09.2016 № 
813; від 
07.06.2017 № 
406; від 
18.12.2017 № 
854; від 
22.10.2018 № 
688; від 
31.07.2020 № 
385 

громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

POS Petrol System 
LeoCAS-500U (вико-
нання В.23) 

L200.11 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

03.05.2023 
від 12.10.2021 
№ 883 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального 

03.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

87 
"MultiPOS Petrol Sys-
tem "LEOCAS-600U" 

L202.11 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 
39210711 

03.05.2023 
від 12.10.2021 
№ 883 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального 

03.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

88 LeoCAS-501P 

L201.01; 
L201.02; 
L201.04; 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 

ТОВ "Лео-
КАС" (м. 
Львів) 

03.05.2023 

від 09.07.2015 
№ 485; від 
01.04.2016 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 

03.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

L201.05 39210711 39210711 271; від 
28.09.2016 № 
813; від 
07.06.2017 № 
406; від 
18.12.2017 № 
854; від 
22.10.2018 № 
688; від 
31.07.2020 № 
385 

сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

введення в 
експлуатацію 

89 

МАРІЯ-303А1 

303А1-2; 
303А1-3; 
303А1-5 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 29.10.2015 
№ 829; від 
17.02.2017 № 
102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
06.06.2018 № 
362; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію, 

    

МАРІЯ-303А1 303А1-6 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; опе-
рації з пе-
реказу 
готівкових 
коштів; ре-
алізація 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію, 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

пального 

90 

МАРІЯ-303А2 

303А2-2; 
303А2-3; 
303А2-5 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 29.10.2015 
№ 829; від 
17.02.2017 № 
102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
06.06.2018 № 
362; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію, 

    

МАРІЯ-303А2 303А2-6 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; опе-
рації з пе-
реказу 
готівкових 
коштів; ре-
алізація 
пального 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію, 

    

91 ПРАЙД-260А 260А-1 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 29.10.2015 
№ 829; від 
07.06.2017 № 
406; від 
06.06.2018 № 
362; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію, 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

когольних 
напоїв. 

92 АЗС POS MiNi V21-306 

ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 
(м. Київ) 
32251835 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

14.12.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального 

14.12.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

93 АЗС POS Master V21-306 

ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 
(м. Київ) 
32251835 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

14.12.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального 

14.12.2030 але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

94 T&T POS.25 V21-306 

ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 
(м. Київ) 
32251835 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

14.12.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального 

14.12.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

95 T&T POS.27 V21-306 

ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 
(м. Київ) 
32251835 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

14.12.2023 
від 15.07.2021 
№ 698 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального 

14.12.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

96 
T&T POS (виконання 
T&T POS.21) 

V21-02BM; 
V21-02BMA; 

ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 

ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 

31.03.2023 
від 11.12.2014 
№ 362; від 

Торгівля; 
громадське 

31.03.2030, але 
не більше 7 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

V21-306 (м. Київ) 
32251835 

(м. Київ) 
32251835 

27.04.2015 № 
302; від 
09.07.2015 № 
485; від 
17.02.2017 № 
102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
22.10.2018 № 
688; від 
15.07.2021 № 
698 

харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв 
версіями. 
V21-02BM; 
V21-02BMA 

років від дати 
введення в 
експлуатацію 

97 ND-74 

MX 701.01; MX 
702.01; MX 
703.01; MX 

704.01 

ТОВ "НД 
ПРОДАКШН" 
(м. Київ) 
36356514 

ТОВ "НД 
ПРОДАКШН" 
(м. Київ) 
36356514 

16.10.2022 

від 27.04.2015 
№ 302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
17.02.2017 № 
102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
12.10.2021 № 
883 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв 
версіями. 
MX 701.01; 
MX 702.01; 
MX 703.01 

16.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

98 ND-747 
MX 703.04; MX 

704.04 

ТОВ "НД 
ПРОДАКШН" 
(м. Київ) 
36356514 

ТОВ "НД 
ПРОДАКШН" 
(м. Київ) 
36356514 

16.10.2022 

від 17.02.2017 
№ 102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
31.07.2020 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-

16.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

385; від 
12.10.2021 № 
883 

алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв 
версіями. 
MX 703.04 

99 ND-787 
MX 703.03; MX 

704.03 

ТОВ "НД 
ПРОДАКШН" 
(м. Київ) 
36356514 

ТОВ "НД 
ПРОДАКШН" 
(м. Київ) 
36356514 

16.10.2022 

від 17.02.2017 
№ 102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
31.07.2020 № 
385; від 
12.10.2021 № 
883 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв 
версіями. 
MX 703.03 

16.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

7. Спеціалізовані комп'ютерно-касові системи для реалізації пального 

8. Електронні таксометри 

9. Автомати з продажу товарів (послуг) 

100 

Апарат для розливу 
питної води АРВ-
500+ 

1.00; 1.01 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

31.01.2022 

від 06.06.2018 
№ 362; від 
15.05.2019 № 
392; від 
31.07.2020 № 
385; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг 

31.01.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

101 

Автомат самообслу-
говування для АЗС 
FP-777S 

5.01; 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

07.09.2023 

від 04.01.2019 
№ 8; від 
21.12.2020 № 
744 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального 

07.09.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

102 
PSS ND-74 SELF-
POS 

MX 703.02 

ТОВ "НД 
ПРОДАКШН" 
(м. Київ) 
36356514 

ТОВ "НД 
ПРОДАКШН" 
(м. Київ) 
36356514 

16.10.2022 

від 20.04.2017 
№ 275; від 
07.06.2017 № 
406; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального 

16.10.2029, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

103 

Пристрій фіскальний 
автоматизованого 
контрольного пункту 
КСТ-01 (виконання 1 
та 2) 

01-01 

ПРАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 
від 31.07.2020 
№ 385 

Фіскалізація 
контроль-
них пунктів 
проходу 
пасажирів у 
метро-
політені 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

10. Спеціалізовані електронні контрольно-касові реєстратори операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. 

104 

КСТ-В1 В1-1; В1-1.1 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 16.06.2016 
№ 535; від 
06.06.2018 № 
362; від 
31.07.2020 № 
385 

Операції з 
торгівлі ва-
лютними 
цінностями 
в готівковій 
формі 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

КСТ-В1 В1-3; В1-3.1 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 15.05.2019 
№ 392; від 
31.07.2020 № 
385 

Операції 
торгівлі ва-
лютними 
цінностями 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

в готівковій 
формі; опе-
рації з пе-
реказу 
готівкових 
коштів 

експлуатацію 

105 

КСТ-В2 В2-1; В2-1.1 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 17.02.2017 
№ 102; від 
06.06.2018 № 
362; від 
31.07.2020 № 
385 

Операції з 
торгівлі ва-
лютними 
цінностями 
в готівковій 
формі 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

КСТ-В2 В2-3; В2-3.1 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 15.05.2019 
№ 392; від 
31.07.2020 № 
385 

Операції з 
торгівлі ва-
лютними 
цінностями 
в готівковій 
формі; опе-
рації з пе-
реказу 
готівкових 
коштів 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

106 КСТ-В3 В3-2; В3-3.1 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ТОВ "ЗАВОД 
РЕЗОНАНС" 
(м. Київ) 
39715991 

11.05.2023 

від 18.12.2017 
№ 854; від 
31.07.2020 № 
385 

Операції з 
торгівлі ва-
лютними 
цінностями 
в готівковій 
формі; опе-
рації з пе-
реказу 
готівкових 
коштів 

11.05.2030, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

II. Реєстратори розрахункових операцій, первинна реєстрація яких заборонена 

1. Електронні контрольно-касові апарати 

1.1. Портативні електронні контрольно-касові апарати 

107 Екселліо DPU-50 

68.45 з моде-
мом Екселліо 

DTT-500(G) 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

108 Екселліо DPU-500 

68.95 з моде-
мом Екселліо 

DTT-500(G) 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

109 Екселліо DMP-55B 

68.55 з моде-
мом Екселліо 

DTT-500(G) 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

110 Екселліо DMP-55L 

68.85 з моде-
мом Екселліо 

DTT-500(G) 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
08.07.2014 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

398; від 
27.04.2015 № 
302 

реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

111 Екселліо DMP-55LD 

б8.75 з моде-
мом Екселліо 

DTT-500(G) 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

112 
Екселліо DPU-500 
Plus 

б8.97 з моде-
мом Екселліо 

DTT-500(G) 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

  

від 18.09.2013 
№ 491; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

113 Екселліо DPU-450И 

68.87 з моде-
мом Екселліо 

DTT-500(G) 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

  

від 18.09.2013 
№ 491; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

114 

ІКС-М500; ІКС-
М500.01; ІКС-
М500.02; ІКС-
М500.03 

2-01 з моде-
мом IKC-M2 

Cоmbi 

ТОВ "ІКС-
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
41725857 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

  

від 21.12.2012 
№ 1159; від 
05.03.2013 № 
51; від 
27.04.2015 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

302; від 
06.06.2018 № 
362 

реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

115 ІКС-М510 1-01; 1-02 

ТОВ "ІКС-
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
41725857 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

  

від 11.12.2014 
№ 362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
06.06.2018 № 
362; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

02.11.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

116 DATECS MP-50 

MP50.44 з 
модемом 

DATECS ВМ-
10 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 05.03.2013 
№ 51; від 
08.07.2013 № 
249; від 
08.07.2014 № 
398; від 
14.10.2014 № 
190; від 
11.12.2014 № 
362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

14.07.2022, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

117 
DATECS MP-50 
JUNIOR 

01.04 з моде-
мом DATECS 
ВМ-10; 02.04 з 

модемом 
DATECS ВМ-

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 05.03.2013 
№ 51; від 
08.07.2013 № 
249; від 
08.07.2014 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 

14.07.2022, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

10 398; від 
14.10.2014 № 
190; від 
11.12.2014 № 
362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535 

реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

118 MINI-T 400ME 

4101-3 з вбу-
дованим мо-

демом 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

  

від 21.12.2012 
№ 1159; від 
04.06.2013 № 
144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

119 MINI-500.02ME 

52-11 з моде-
мом UNS-

SM12.03 GSM; 
52-12 з моде-

мом UNS-
SM12.03 GSM 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

  

від 21.12.2012 
№ 1159; від 
05.03.2013 № 
51; від 
04.06.2013 № 
144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
14.10.2014 № 
190; від 
11.12.2014 № 
362; від 
27.04.2015 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

302; від 
16.06.2016 № 
535 

120 MINI-600.01ME 

61-03 з моде-
мом UNS-

SM12.03 GSM 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

  

від 02.08.2013 
№ 317; від 
11.12.2014 № 
362; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

11.09.2022, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

121 MINI-600.04ME 

64-03 з моде-
мом UNS-

SM12.03 GSM 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
11.12.2014 № 
362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

11.09.2022, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

122 КАЛИНА-110Т 

К110Т.02 з 
модемом ХМ-

01Т 

ПП НВП 
"Троян" (м. 
Львів) 
32712329 

ПП НВП 
"Троян" (м. 
Львів) 
32712329 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

123 КАЛИНА-101Т 

К101Т.02 з 
модемом ХМ-

01 

ПП НВП 
"Троян" (м. 
Львів) 

ПП НВП 
"Троян" (м. 
Львів) 

  
від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

32712329 32712329 249; від 
27.04.2015 № 
302 

сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

введення в 
експлуатацію 

124 СПЕККА-00 

3.3а з моде-
мом IKC-M2 
Combi; 4.2 з 

модемом 
IKC-M2 Combi 

ПрАТ "ВО 
"Мальва" (м. 
Київ) 
24117037 

ПрАТ "ВО 
"Мальва" (м. 
Київ) 
24117037 

  

від 02.08.2013 
№ 317; від 
26.12.2014 № 
399; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535 

Сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

125 СЛ0Г-2000.01 

420/НА 04-04 
з модемом 
ХМ-01(ХМ-

01.01) 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

  

від 02.08.2013 
№ 317; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

126 СЛОГ-2000.02 

427-02 з мо-
демом ХМ-

01(ХМ-01.01) 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

  

від 08.07.2013 
№ 249; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

127 
СЛОГ-МІКРО.01; 
СЛОГ-МІКРО.02 

400/НА 04-07 
з модемом 

ХМ-01 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 

  
від 08.07.2013 
№ 249; від 
27.04.2015 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

30304680 30304680 302 сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

введення в 
експлуатацію 

128 СЛОГ-МІКР0.03 

400/В3 04-46 з 
модемом ХМ-

01 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

  

від 08.07.2013 
№ 249; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

129 ЕКСП0-301 
301-02 з мо-

демом ХМ-01 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

  

від 08.07.2013 
№ 249; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

130 ГНОМ 302.05 302/05-01 

ДНВП "Елек-
тронмаш" (м. 
Київ) 
14312789 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 08.07.2014 
№ 398; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

25.02.2027, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

131 NEON-W 
NEON 02.01; 
NEON 02.02 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 

  
від 08.07.2014 
№ 398; від 
27.04.2015 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 

01.12.2027, але 
не більше 7 
років від дати 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

Київ) 
40442504 

22911050 302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
07.06.2017 № 
406; від 
20.02.2018 № 
79; від 
31.07.2020 № 
385 

сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

введення в 
експлуатацію 

132 DATECS MP-01 
MP-01 1.00; 
MP-01 1.01 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 09.07.2015 
№ 485; від 
01.04.2016 № 
271; від 
16.06.2016 № 
535; від 
17.02.2017 № 
102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

01.12.2027, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

1.2. Стаціонарні електронні контрольно-касові апарати 

133 КАЛИНА МТ-05.02 

V02.06 з мо-
демом XM-

01T 

ПП НВП 
"Троян" (м. 
Львів) 
32712329 

ПП НВП 
"Троян" (м. 
Львів) 
32712329 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

134 SILEX 6004.06 
101R45 з мо-
демом IKC-

МПП "АВ 
плюс" (м. 

МПП "АВ 
плюс" (м. 

  
від 04.06.2013 
№ 144; від 

Торгівля; 
громадське 

27.01.2023, але 
не більше 7 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

M2 Combi Київ) 
24377525 

Київ) 
24377525 

08.07.2013 № 
249; від 
26.12.2014 № 
399; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535 

харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

років від дати 
введення в 
експлуатацію 

SILEX 6004.07 

101R45 з мо-
демом IKC-
M2 Combi 

МПП "АВ 
плюс" (м. 
Київ) 
24377525 

МПП "АВ 
плюс" (м. 
Київ) 
24377525 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
26.12.2014 № 
399; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

135 SILEX 7004.02 

201R45 з мо-
демом IKC-
M2 Combi 

МПП "АВ 
плюс" (м. 
Київ) 
24377525 

МПП "АВ 
плюс" (м. 
Київ) 
24377525 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
26.12.2014 № 
399; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

136 
ЕКСПОТРЕЙД РС 
380 

380/01-06 з 
модемом ХМ-
01(ХМ-01.01) 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

  

від 02.08.2013 
№ 317; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

експлуатацію 

137 
ЕКСПОТРЕЙД РС 
380.02 

380/02-06 з 
модемом ХМ-
01(ХМ-01.01) 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

  

від 02.08.2013 
№ 317; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

2. Електронні контрольно-касові реєстратори   

138 DATECS CMP-10М 

CMP-10M 
4.01; CMP-
10M 4.02 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 14.10.2014 
№ 190; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
17.02.2017 № 
102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

01.12.2027, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

139 
DATECS FP-101 
SMART 

4.02; 4.03; 
5.03 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 29.10.2015 
№ 829; від 
16.06.2016 № 
535; від 
17.02.2017 № 
102; від 
07.06.2017 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-

01.12.2027, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

406; від 
31.07.2020 № 
385; від 
12.03.2021 № 
280 

них напоїв 
версіями. 
4.02; 4.03 

140 

DATECS FP-7197 FP-7197 4.01 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 08.07.2014 
№ 398; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
07.06.2017 № 
406; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

01.12.2027, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

DATECS FP-7197 FP-7197 4.01 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

від 06.06.2018 
№ 362; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

21.09.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

141 DATECS FP-320 

FP-320 4.01; 
FP-320 4.02; 

5.02; 5.03 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 08.07.2014 
№ 398; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
17.02.2017 № 
102; від 
07.06.2017 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 

01.12.2027, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

406; від 
31.07.2020 № 
385; від 
12.03.2021 № 
280 

FP-320 
4.01; FP-
320 4.02; 
5.02 

142 

DATECS FP-510 4.00; 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
31.07.2020 № 
385 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

DATECS FP-510 4.00; 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "СИ-
СТЕМ ПРО-
ДАКШН" (м. 
Київ) 
41754914 

  

від 06.06.2018 
№ 362; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
поїзди 
приміського 
сполучення; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-

21.09.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях; 
операції з 
переказу 
готівкових 
коштів. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

143 DATECS CMP-10 

3.20 з моде-
мом DATECS 

ВМ-10 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 25.11.2013 
№ 704; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

144 ІКС-483 LT 

ОП-06 з мо-
демом IKC-
M2 Combi 

ТОВ "ІКС-
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
41725857 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

  

від 05.03.2013 
№ 51; від 
08.07.2013 № 
249; від 
27.04.2015 № 
302; від 
07.06.2017 № 
406; від 
06.06.2018 № 
362 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

145 ІКС-Е260Т 

ЕП-06 з мо-
демом IKC-
M2 Combi; 

ТОВ "ІКС-
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 

  
від 05.03.2013 
№ 51; від 
08.07.2013 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

ЕП-6 з моде-
мом IKC-M2 

Combi 

41725857 31404898 249; від 
27.04.2015 № 
302; від 
07.06.2017 № 
406; від 
06.06.2018 № 
362 

сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

введення в 
експлуатацію 

146 ІКС-А8800 MF-08; MF-09 

ТОВ "ІКС-
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
41725857 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

  

від 20.01.2014 
№ 43; від 
11.12.2014 № 
362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
06.06.2018 № 
362; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

02.11.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

147 MG-T808TL MG-08; MG-09 
ТОВ "ГЕРА" 
(м. Київ) 
19252187 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

  

від 25.11.2013 
№ 704; від 
11.12.2014 № 
362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

02.11.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

148 MG-P800TL GP-09 

ТОВ "ГЕРА" 
(м. Київ) 
19252187 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 

  
від 11.12.2014 
№ 362; від 
27.04.2015 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 

02.11.2028, але 
не більше 7 
років від дати 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

31404898 302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
12.03.2021 № 
280 

сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

введення в 
експлуатацію 

149 Екселліо FPU-550 

4.00 UA з мо-
демом Ек-

селліо DTT-
500(E); 4.00 
UA з моде-

мом Екселліо 
DTT-500(G); 

5.00 UA з мо-
демом Ек-

селліо DTT-
500(E); 5.00 
UA з моде-

мом Екселліо 
DTT-500(G) 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

  

від 08.07.2013 
№ 249; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302; від 
29.10.2015 № 
829 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

150 Екселліо LP-1000 

4.00 UA з мо-
демом Ек-

селліо DTT-
500(E); 5.00 
UA з моде-

мом Екселліо 
DTT-500€ 

ТОВ "Ек-
селліо 
Трейд" (м. 
Рогатин) 
39121386 

"ДАТЕКС" 
ООД (м. 
Софія, Бол-
гарія) 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302; від 
29.10.2015 № 
829 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

151 МІНІ-ФП 
238.04 з мо-

демом ХМ-01 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 

  
від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 

11.09.2022, але 
не більше 7 
років від дати 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

36352305 36352305 249; від 
11.12.2014 № 
362; від 
27.04.2015 № 
302 

сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

введення в 
експлуатацію 

152 МІНІ-ФП6 

257.05 з мо-
демом UNS-

SM12.03 GSM; 
257.05 з мо-
демом IKC-
M2 Combi 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

ТОВ 
"Юнісістем" 
(м. Київ) 
36352305 

  

від 21.12.2012 
№ 1159; від 
04.06.2013 № 
144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
11.12.2014 № 
362; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

11.09.2022, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

153 МАРІЯ-301МТМ 

М301Т10М з 
модемом 
МТМ-01; 

М301Т11М з 
модемом 
МТМ-01 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

  

від 05.03.2013 
№ 51; від 
26.04.2013 № 
82; від 
08.07.2013 № 
249; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

154 МАРІЯ-304Т 

304Т-1; 304Т-
2; 304Т-5М; 

304Т-6М 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

  

від 25.11.2013 
№ 704; від 
27.04.2015 № 
302; від 
06.06.2018 № 
362; від 
31.07.2020 № 
385; від 
12.10.2021 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 

31.12.2025, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

883 304Т-1; 
304Т-2; 
304Т-5М 

155 МАРІЯ-304Т1 

304Т1-1; 
304Т1-2; 
304Т1-5; 
304Т1-6 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

  

від 25.11.2013 
№ 704; від 
27.04.2015 № 
302; від 
06.06.2018 № 
362; від 
31.07.2020 № 
385; від 
12.10.2021 № 
883 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; 
оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях; 
операції з 
переказу 
готівкових 
коштів. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
304Т1-1; 
304Т1-2; 
304Т1-5М 

31.12.2025, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

156 МАРІЯ-304Т2 

304Т2-1; 
304Т2-2; 
304Т2-5; 
304Т2-6 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

  

від 25.11.2013 
№ 704; від 
27.04.2015 № 
302; від 
06.06.2018 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; 

31.12.2025, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

362; від 
31.07.2020 № 
385; від 
12.10.2021 № 
883 

оформлен-
ня проїз-
них/перевіз
них доку-
ментів на 
автовокза-
лах та авто-
станціях; 
операції з 
переказу 
готівкових 
коштів. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
304Т2-1; 
304Т2-2; 
304Т2-5 

157 РФ 2160.01 

2160.01.05 з 
модемом ХМ-
02(ХМ-02.01) 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

  

від 25.11.2013 
№ 704; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

158 РФ 2160.03 

2160.03.03 з 
модемом ХМ-
02(ХМ-02.01) 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

  

від 25.11.2013 
№ 704; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

159 РФ 2160.04 

2160.04.04 з 
модемом ХМ-
01(ХМ-01.01) 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

  

від 08.07.2013 
№ 249; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

160 ПФП-1 "Славутич" 
570/05 з мо-
демом ХМ-

01(ХМ-01.01) 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

  

від 08.07.2013 
№ 249; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

161 ЕККА-П "СЛАВУТИЧ" 
770/05 з мо-
демом ХМ-

01(ХМ-01.01) 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

  

від 08.07.2013 
№ 249; від 
27.04.2015 № 
302 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

162 DATECS FP 3530T 

5.20 з моде-
мом DATECS 
ВМ-10; 5.00; 

5.01; 5.03 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 03.03.2014 
№ 169; від 
08.07.2014 № 
398; від 
14.10.2014 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 

01.12.2027, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

190; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
17.02.2017 № 
102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
31.07.2020 № 
385; від 
12.03.2021 № 
280 

реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
5.20 з мо-
демом 
DATECS 
BM-10; 
5.00; 5.01 

163 DATECS FP-T260 
4.20; 4.00; 
4.01; 5.02 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 03.03.2014 
№ 169; від 
08.07.2014 № 
398; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
17.02.2017 № 
102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
31.07.2020 № 
385; від 
21.12.2020 № 
744 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

01.12.2027, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

164 DATECS FP-T88 
4.00; 4.01; 
5.02; 5.03 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 

  
від 03.03.2014 
№ 169; від 
08.07.2014 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 

01.12.2027, але 
не більше 7 
років від дати 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

Київ) 
40442504 

22911050 398; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
17.02.2017 № 
102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
31.07.2020 № 
385; від 
21.12.2020 № 
744; від 
12.03.2021 № 
280 

сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
4.00; 4.01; 
5.02 

введення в 
експлуатацію 

3. Комп'ютерно-касові системи 

165 

УЕ РККС 1.07; 

ДП "УКРЕЛЕ-
"УКРЕЛЕ-
КОН" (м. 
Київ) 
32253785 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

  

від 14.12.2016 
№ 1019; від 
18.12.2017 № 
854 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

28.08.2025, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

УЕ РККС 1.08; 

ДП "УКРЕЛЕ-
"УКРЕЛЕ-
КОН" (м. 
Київ) 
32253785 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

  

від 20.04.2017 
№ 275; від 
18.12.2017 № 
854 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; опе-
рації з 
торгівлі ва-
лютними 

28.08.2025, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

цінностями; 
використан-
ня в про-
грамно-
технічних 
комплексах 
самообслу-
говування. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

166 I Pos.XM V.801 

ТОВ "ПОС-
ТЕХНО-
ЛОДЖИ" (с. 
Засупоївка, 
Київська 
обл.) 
39280050 

ПП "ХЕЛП 
МІКРО" (м. 
Київ) 
31565308 

  

від 11.12.2014 
№ 362; від 
27.04.2015 № 
302; від 
29.10.2015 № 
829; від 
20.02.2018 № 
79; від 
21.12.2020 № 
744 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв. 

26.04.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

4 Спеціалізовані реєстратори розрахункових операцій 

167 ЕКСПРЕС 

2.0.0.1 з мо-
демом 

DATECS BM-
10 

ТОВ "Універ-
сальні ін-
формаційні 
технології" 
(м. Київ) 
34891802 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 08.07.2014 
№ 398; від 
27.04.2015 № 
302 

Фіскалізація 
розрахунко-
вих опе-
рацій з про-
дажу (по-
вернення) 
проїз-
них/перевіз
них доку-

31.12.2021, але 
не більше 9 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

ментів та 
товарів (по-
слуг) на 
залізнично-
му транс-
порті 

5. Вбудовані електронні контрольно-касові реєстратори 

168 DATECS eFP-2480 
eFP-2480 5.00; 

5.03 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 18.12.2017 
№ 854; від 
31.07.2020 № 
385; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; вико-
ристання в 
програмно-
технічних 
комплексах 
самообслу-
говування 
для прий-
мання та 
переказу 
готівкових 
коштів. Крім 
реалізації 
алкоголь-
них напоїв 
версіями. 
EFP-2480 
5.00 

01.12.2027, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

169 

СЕА РВ-210; СЕА 
РВ-211; СЕА РВ-220; 
СЕА РВ-221; СЕА 

РВ 1.00 

ТОВ "СЕА 
Електротех-
ніка" (м. Київ) 

ТОВ "СЕА 
Електротех-
ніка" (м. Київ) 

  
від 17.02.2017 
№ 102; від 
31.07.2020 № 

Викори-
стання в 
програмно-

18.02.2027, але 
не більше 7 
років від дати 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

РВ-232; СЕА РВ-310; 
СЕА РВ-311; СЕА 
РВ-320; СЕА РВ-321; 
СЕА РВ-332 

38013959 38013959 385 технічних 
комплексах 
самообслу-
говування 

введення в 
експлуатацію 

6. Спеціалізовані електронні контрольно-касові апарати для реалізації пального 

170 
T&T POS (виконання 
T&T POS. 10) 

08-051M з 
модемом 

IKC-M2 Combi 

ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 
(м. Київ) 
32251835 

ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 
(м. Київ) 
32251835 

  

від 08.07.2013 
№ 249; від 
27.04.2015 № 
302; від 
28.09.2016 № 
813; від 
07.06.2017 № 
406 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

171 
T&T POS (виконання 
T&T POS.21) 

V21-01M з 
модемом 

IKC-M2 Combi 

ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 
(м. Київ) 
32251835 

ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 
(м. Київ) 
32251835 

  

від 08.07.2013 
№ 249; від 
27.04.2015 № 
302; від 
28.09.2016 № 
813; від 
07.06.2017 № 
406 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

172 АЗС POS MiNi 
V1-MiNi; V1А-

MiNi 

ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 
(м. Київ) 
32251835 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

  

від 26.12.2014 
№ 399; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-

14.09.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

271; від 
17.02.2017 № 
102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
12.03.2021 № 
280 

алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

173 АЗС POS Master 
V1-Master; 
V1A-Master 

ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 
(м. Київ) 
32251835 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

  

від 26.12.2014 
№ 399; від 
27.04.2015 № 
302; від 
01.04.2016 № 
271; від 
17.02.2017 № 
102; від 
07.06.2017 № 
406; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

14.09.2028 але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

174 T&T POS.25 V25.01 

ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 
(м. Київ) 
32251835 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

  

від 07.06.2017 
№ 406; від 
22.10.2018 № 
688; від 
12.03.2021 № 
280 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

14.09.2028, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

175 T&T POS.27 V25.01 
ТОВ "ТЕХ-
НОТРЕЙД" 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 

  
від 07.06.2017 
№ 406; від 

Торгівля; 
громадське 

14.09.2028, але 
не більше 7 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

(м. Київ) 
32251835 

Київ) 
31404898 

22.10.2018 № 
688; від 
12.03.2021 № 
280 

харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

років від дати 
введення в 
експлуатацію 

176 ІКС-СА100 

ЕП-04 з мо-
демом IKC-
M2 Combi 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

ТОВ "ІКС-
ТЕХНО" (м. 
Київ) 
31404898 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
27.04.2015 № 
302; від 
07.06.2017 № 
406 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

177 КАЛИНА МА-11.01 

V01.08 з мо-
демом ХМ-

01Т; V01.09 з 
модемом ХМ-

01Т 

ПП НВП 
"Троян" (м. 
Львів) 
32712329 

ПП НВП 
"Троян" (м. 
Львів) 
32712329 

  

від 04.06.2013 
№ 144; від 
08.07.2013 № 
249; від 
27.04.2015 № 
302; від 
09.07.2015 № 
485; від 
07.06.2017 № 
406 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

178 МАРІЯ-ЛТ-МТМ (ви- М301Т8М з ПрАТ "РЕ- ПрАТ "РЕ-   від 05.03.2013 Торгівля; 27.01.2023, але     



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

конання 4.232, 8.232, 
12.232, 1.485, 4.485, 
8.485, 12.485, 4.ТПх, 
8.ТПх, 12.ТП х) 

модемом 
МТМ-01; 

М301Т12М з 
модемом 
МТМ-01; 

М301Т8А з 
модемом 
МТМ-01; 

М301Т12А з 
модемом 
МТМ-01 

ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

№ 51; від 
26.04.2013 № 
82; від 
08.07.2013 № 
249; від 
27.04.2015 № 
302; від 
07.06.2017 № 
406 

громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

179 

МАРІЯ-ЛТ-МТМ-ПОС 
(виконання 4.232, 
8.232, 12.232, 1.485, 
4.485, 8.485, 12.485, 
4.ТПх, 8.ТПх, 
12.ТПх) 

М301Т8М з 
модемом 
МТМ-01; 

М301Т12М з 
модемом 
МТМ-01; 

М301Т8А з 
модемом 
МТМ-01; 

М301Т12А з 
модемом 
МТМ-01 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

  

від 05.03.2013 
№ 51; від 
26.04.2013 № 
82; від 
08.07.2013 № 
249; від 
27.04.2015 № 
302; від 
07.06.2017 № 
406 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

180 МАРІЯ-303А1 

303А1-1; 
303А1-2; 
303А1-5; 
303А1-6 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

  

від 25.11.2013 
№ 704; від 
27.04.2015 № 
302; від 
07.06.2017 № 
406; від 
06.06.2018 № 
362; від 
31.07.2020 № 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-

31.12.2025, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

385; від 
12.10.2021 № 
883 

когольних 
напоїв 
версіями. 
303А1-1; 
303А1-2; 
303А1-5 

181 МАРІЯ-303А2 

303А2-1; 
303А2-2; 
303А2-5; 
303А2-6 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

  

від 25.11.2013 
№ 704; від 
27.04.2015 № 
302; від 
07.06.2017 № 
406; від 
06.06.2018 № 
362; від 
31.07.2020 № 
385; від 
12.10.2021 № 
883 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв 
версіями. 
303А2-1; 
303А2-2; 
303А2-5 

31.12.2025, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

182 ПРАЙД-260А 260А-1 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

ПрАТ "РЕ-
ЗОНАНС" (м. 
Кривий Ріг) 
19095026 

  

від 27.04.2015 
№ 302; від 
07.06.2017 № 
406; від 
06.06.2018 № 
362 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

31.12.2025, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

183 ND-797.01 

МХ 107.01 з 
модемом ND-

DE 

ТОВ "НД 
ПРОДАКШН" 
(м. Київ) 
36356514 

ТОВ "НД 
ТЕХНО-
ЛОДЖІ" (м. 
Київ) 
37441762 

  

від 05.03.2013 
№ 51; від 
08.07.2013 № 
249; від 
08.07.2014 № 
398; від 
14.10.2014 № 
190; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
07.06.2017 № 
406 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

184 ND-797.02 

МХ 107.02 з 
модемом ND-

DE 

ТОВ "НД 
ПРОДАКШН" 
(м. Київ) 
36356514 

ТОВ "НД 
ТЕХНО-
ЛОДЖІ" (м. 
Київ) 
37441762 

  

від 05.03.2013 
№ 51; від 
08.07.2013 № 
249; від 
08.07.2014 № 
398; від 
14.10.2014 № 
190; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
07.06.2017 № 
406 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

185 
DATECS ND-757 
PUMPO 

МХ 307.01 з 
модемом ND-

DE 

ТОВ "НД 
ПРОДАКШН" 
(м. Київ) 
36356514 

ТОВ "НД 
ТЕХНО-
ЛОДЖІ" (м. 
Київ) 

  

від 05.03.2013 
№ 51; від 
08.07.2013 № 
249; від 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

37441762 08.07.2014 № 
398; від 
14.10.2014 № 
190; від 
27.04.2015 № 
302; від 
16.06.2016 № 
535; від 
07.06.2017 № 
406 

слуг; ре-
алізація 
пального. 
Крім ре-
алізації ал-
когольних 
напоїв. 

експлуатацію 

7. Спеціалізовані комп'ютерно-касові системи для реалізації пального 

8. Електронні таксометри 

9. Автомати з продажу товарів (послуг) 

186 СЕА АП 100 
АП 1.30; АП 

1.31 

ТОВ "СЕА 
Електротех-
ніка" (м. Київ) 
38013959 

ТОВ "СЕА 
Електротех-
ніка" (м. Київ) 
38013959 

  

від 18.09.2013 
№ 491; від 
27.04.2015 № 
302; від 
31.07.2020 № 
385 

Сфера по-
слуг 

18.02.2027, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

187 
ЕКОСОФТ КА60Ф, 
ЕКОСОФТ КА250Ф 

1.00; 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ТОВ "НВО 
ЕКОСОФТ" 
(м. Ірпінь) 
31749798 

  

від 18.12.2017 
№ 854; від 
04.01.2019 № 
8 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг 

15.06.2026, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

188 

Апарат для розливу 
питної води АРВ-
500+ 

1.00; 1.01 

ТОВ "СИ-
СТЕМА 
ТРЕЙД" (м. 
Київ) 
40442504 

ДП "Компанія 
"ATLAS" (м. 
Київ) 
22911050 

  

від 29.10.2015 
№ 829; від 
16.06.2016 № 
535; від 
28.09.2016 № 
813; від 
07.06.2017 № 
406; від 

Торгівля; 
громадське 
харчування; 
сфера по-
слуг 

15.06.2026, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    



№ з/п 
Назва моделі, мо-

дифікації 

Версії 
внутрішнього 
програмного 
забезпечення 

Заявник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Виробник 
(назва ор-

ганізації та її 
місце-

знаходжен-
ня) ЄДРПОУ 

Строк пер-
винної 

реєстрації в 
органах дер-
жавної по-
даткової 
служби 

Дата та но-
мер рішення 

про вклю-
чення до 

Державного 
реєстру 

Сфера за-
стосування 

Строк виве-
дення моделі 
з Державного 

реєстру 

Підстава ви-
ведення мо-
делі з Дер-

жавного 
реєстру 

дата 
та 
но-
мер 

доку-
ку-

менту 

об-
грун
ту-

ван-
ня 

06.06.2018 № 
362; від 
21.12.2020 № 
744 

9.1. Автомати з продажу товарів (послуг), які забезпечують передачу до органів ДПС лише фіскальних звітних чеків 

189 

Фіскальні пристрої 
автоматизованих 
контрольних пунктів 
ПФАКП, ПФАКП.01 

490/03 з мо-
демом ХМ-

01(ХМ-01.01) 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

ТОВ "Експо-
трейд" (м. 
Київ) 
30304680 

  

від 25.11.2013 
№ 704; від 
27.04.2015 № 
302 

Автомати-
зовані кон-
трольні 
пункти про-
ходу паса-
жирів у 
метро-
політен (ти-
пу АКП-73, 
АКП-94, 
АКП-2000) 

27.01.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

190 СЕА АП 100 АП 1.20 

ТОВ "СЕА 
Електротех-
ніка" (м. Київ) 
38013959 

ТОВ "СЕА 
Електротех-
ніка" (м. Київ) 
38013959 

  

від 18.09.2013 
№ 491; від 
27.04.2015 № 
302 

Сфера по-
слуг 

27.03.2023, але 
не більше 7 
років від дати 
введення в 
експлуатацію 

    

10. Спеціалізовані електронні контрольно-касові реєстратори операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. 

 

 


