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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Etiam aliquet eu mi quis lacinia. Ut fermentum a 
magna ut eleifend. Integer convallis suscipit ante eu 
varius. Morbi a purus dolor. Suspendisse sit amet 
ipsum finibus justo viverra blandit. 

Що являє собою наш продукт?

Арт-Звіт пРРО - програмний реєстратор розрахункових операцій, 
який дозволяє формувати та миттєво фіскалізувати електронні чеки в 
ДПС України. 

За допомогою методів взаємодії через СОМ-інтерфейс обмінюється 
даними з програмою 1С Підприємство, формує, підписує, реєструє 
чеки і звіти на сервері ДПС України. 

Арт-Звіт пРРО має можливість відправки покупцю фіскалізованих чеків 
на e-mail або друку на чекових або звичайних ( А4) принтерах. 

Арт-Звіт пРРО для роботи використовує методи API фіскального 
сервера контролюючого органу, оприлюднені на сайті ДПС України.

https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/opis-ari-fiskalnogo-servera-kontrolyuyuchogo-organu/


ДЛЯ КОГО? 2

Для малого та середнього бізнесу  - 
роздрібних торгових точок (кіоски, 
магазини, лавки), 
закладів сфери послуг та 
обслуговування (фаст-фуди, СТО, 
транспортні перевезення)

Для великого бізнесу – торгівельні 
мережі та супермаркети, мережі 
ресторанів, ПТКС, інтернет-магазини



INDUSTRY OUTLOOK 3

Локально на ПК Як SOAP-сервіс
      під час готівкових розрахунків з клієнтом

       

      під час безготівкових розрахунків через     

POS-термінал

       під час безготівкових розрахунків через 

платіжні системи

       під час обміну валют

Фіскалізований 
електронний чек

Варіанти використання:

4



Інтеграція з ERP-системами: 4

Інтеграція за допомогою методів 
взаємодії через СОМ-інтерфейс
Методи для роботи з електронними чеками через СОМ-інтерфейс та 
приклад фіскалізації чека через СОМ-інтерфейс за допомогою 
Python описані за посиланням 
https://docs.google.com/document/d/1ISQxnsSfMRpI3jWKBGDcPpQ6W
KtW9enbowps2Pvy8E8/edit?usp=sharing

Передача фіскалізованих чеків здійснюється безпосередньо в 1С 
через програму Арт-Звіт Pro

Зовнішня обробка для реєстрації чеків
Зовнішня обробка для реєстрації чеків дозволяє безпосередньо 
з 1С фіскалізувати електронні чеки
https://files.art-zvit.com.ua/V4/1C_Exchange_2020.zip

https://docs.google.com/document/d/1ISQxnsSfMRpI3jWKBGDcPpQ6WKtW9enbowps2Pvy8E8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ISQxnsSfMRpI3jWKBGDcPpQ6WKtW9enbowps2Pvy8E8/edit?usp=sharing
https://files.art-zvit.com.ua/V4/1C_Exchange_2020.zip


Моніторинг РРО: 5

Для візуалізації результатів 
діяльності та контролю 
реєстрації чеків по 
касам/точкам 
продажу/господарським 
одиницям реалізовано 
зручний інструмент для 
моніторингу та аналізу



Початок роботи

Отримати електронні підписи касирів 
та/або печатки суб’єкта для роботи на 
програмному РРО в будь-якого КНЕДП

Сформувати та подати звіт 20-ОПП для 
реєстрації господарської одиниці

Сформувати та подати Заяву про 
реєстрацію програмного РРО за формою 
№ 1-ПРРО

Зареєструвати сертифікати касира чи 
печатки підприємства в ДПС України
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Надамо відповіді на 
всі ваші запитання:

8

https://art-zvit.com.ua/contacts/

help@am-soft.ua

044 206 13 78


