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Відповіді на запитання учасників  

Першого Всеукраїнського форуму «Майбутнє ринку готівкового обігу в Україні: прозорість, 

рівність, відповідальність» 

1 частина 

Запитання до Тетяни Сімонової, заступника комерційного директора Групи компаній «Інтелект-

Сервіс» 

Запитання 

Чому сервіс М.Е.Doc не співпрацює з іншими сервісами ЕЦП, що ускладнює підпис та 

відправлення коригування до податкових накладних до реєстру податкових накладних. 

Яковенко Тетяна 

Відповідь 

Комп'ютерна програма «M.E.Doc IS» а також веб-сервіс «СОТА» підтримують роботу з усіма 

сертифікатами ЕЦП: ЦСК Україна, АЦСК УСЦ, АЦСК ІДД ДПС, Інфраструктура відкритих 

ключів/masterkey (ключові системи), ТОВ НВФ "УНІС", Українські СПЕЦІАЛЬНІ системи 

Більш детальна інформація знаходиться на сайті розробника: http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=284 

Щодо співпраці з іншими сервісами. Найближчим часом ДФС запустить свій сервер документообігу, де 

буде реалізована можливість обмінюватися РК з усіма контрагентами. Стежити за постійними змінами 

формату інших програм і підлаштовуватися під них для нас не представляється можливим. 

 

Запитання до Олени Кухтіної, Керівника департаменту ритейл System Group 

Запитання 

Оформити розстрочку для придбання РРО можна тільки через Приват-Банк? Чому не можна це 

зробити, як робили раніше - у самого постачальника товару, а не через проміжну ланку? 

Мельник Лариса 

Відповідь 

Ви можете оформити розстрочку у постачальника РРО на 3 місяці. Розстрочка через Приват банк дає 

можливість оформити розстрочку на 6,9,12 місяців. 

Запитання до Євгена Петренко, адвоката, Керівника практики з кримінального права, процесу та 

вирішення спорів Міжнародного правового центру  EUCON 

Запитання 

Чи може виникнути кримінальне провадження за наслідками перевірки РРО? Якщо так, то у яких 

випадках?  

СПД Манукян 

Відповідь 

Так, може. Наприклад за порушення касової дисципліни. При перевірці РРО - це фактичні, планові та 

позапланові перевірки, в залежності від виду порушення. Сама по собі фінансова санкція за порушення 

http://www.intelserv.com/
http://www.intelserv.com/
http://eucon.ua/ru
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РРО - не є складом кримінального правопорушення, але результатом похідних операції від порушень 

РРО, наприклад не обліковані грошові кошти, може стати кримінальне правопорушення. 

Запитання 

Які можуть бути підстави для проведення перевірки підприємця зокрема щодо застосування 

РРО? Чи можна оскаржувати ці підстави або вже тільки результати перевірки? 

Без підпису 

Відповідь 

Підстави для проведення перевірки визначені ст. 80.1-80.6. 
Можливості підприємця: 
- не допустити перевіряючих до перевірки, використовуючи процесуальні порушення до початку 
перевірки; 
- оскарження наказу в судовому або адміністративному порядку; 
- оскарження рішення про застосування фінансових санкцій за результатами перевірки - в судовому або 
адміністративному порядку. 
 

Запитання 

Ви сказали, що перевірка за попередній рік може бути проведена не тільки за 2014, але і за 2013, 

2012 роки. Поясніть, чи це правомірно, і чи є можливість зробити посилання на норми 

законодавства, щоб відмовити у допуску до перевірки? 

Без підпису 

Відповідь 

Перевірка планова, позапланова, фактична може проводитись протягом 1095 днів. 
Мораторій на проведення перевірок може не розповсюджуватись у випадку, якщо в 2012-2014 рр. у 
платника доходів було більше ніж 20 млн. Норма щодо заборони проведення перевірок виписана 
двозначно. На мою думку варто користуватись процесуальними можливостями в питаннях не допуску до 
перевірки, про які я говорив на форумі і які містяться в роздатковому матеріалі. 
 

Запитання 

У разі приходу до точки торгівлі податківця, що саме він може перевірити: тільки наявність та 

справність касового апарату, чи ще щось (документи)? Якщо інші документи не можуть 

перевіряти, але починають вимагати, як в такому разі поводити себе із перевіряючим? З ким 

може і повинен спілкуватись при фактичній перевірці податківець – тільки з керівництвом чи, 

може, із касиром?Як себе поводити? Чи може відмовити касир у відповідях, якщо керівництво і 

бухгалтер відсутні?  

Без підпису 

Відповідь 

Статтею 85 Податкового кодексу України п. 85.2. встановлено що платник податків зобов'язаний надати 
посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або 
пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки. 
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Також, забороняється вилучення оригіналів первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських та 
інших документів за винятком випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством. 
В рамках вимог п. 85.4 ст. 85 ПКУ при проведенні перевірки посадові особи органу ДПС мають право 
отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, 
бухгалтерських та інших документів, які свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, 
несплату податків, зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на органи ДПС. При цьому у разі відмови надати такі копії складається акт.  
Варто звертати увагу на те, щоб надання копій документів відповідало меті перевірки, що зазначена в 
направленні на перевірку. 
Касир не є повноважною особою, яка може володіти інформацією щодо господарської діяльності 
підприємства, у цієї посади достатньо обмежене коло повноважень, тому його спілкування з 
перевіряючими має бути обмежено. Під час перевірки працювати з боку підприємства з перевіряючими 
має або службова особа підприємства або уповноважена ним особа (юрист, адвокат). 
 

Запитання 

Що робити, якщо податківцями фіксується порушення та допускається незрозуміло завищена 

сума начебто реалізованих без використання РРО товарів, і відповідно доходів? Як потрібно 

діяти, щоб оскаржити, зменшити цю суму, адже з неї будуть нараховуватися штрафи?  

Без підпису 

Відповідь 

В такому разі необхідно підготувати заперечення на акт перевірки, надавати документи виключно згідно з 
описом в ДПІ, вписувати свої зауваження до акту перевірки. Оскаржувати рішення про застосування 
фінансових санкцій за результатами перевірки - в судовому або адміністративному порядку. 
 

Запитання  

Як фіксувати порушення під час перевірки? 

Без підпису 

Відповідь 

Рекомендація! Під час перевірки варто забезпечити присутність адвоката, який у відповідності до 

законодавства України має право збирати докази по справам, які перебувають у його провадженні. Він 

має право актувати порушення, відбирати пояснення, фіксувати порушення за допомогою технічних 

засобів. Всі ці документи в подальшому можуть бути належними доказами допущених перевіряючими 

порушень. 

ПК України не забороняє і не має вичерпної інформації та засобів щодо фіксації порушень 
перевіряючими особами: відео-, аудіо- фіксація, свідки, обов’язкові зауваження до актів перевірок, 
повідомлення до органів ДФСУ, УВБ ДФС України, виклик органів ВС, Сервіс «Пульс». 

Запитання  

Чи може прийти на перевірку одразу з податківцем представник податкової міліції? Якщо так, то у 

яких випадках? Якщо ні, то як у такому випадку діяти?  

Без підпису 
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Відповідь 

Стаття 62 Податкового кодексу України чітко встановлює способи здійснення податкового контролю. 
Тобто податковий контроль здійснюється шляхом: 
- ведення обліку платників податків; 
- інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів; 
- перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання 
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, 
встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин. 
Згідно п. 78.3. ст. 78 Податкового кодексу України працівникам податкової міліції забороняється брати 
участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться 
контролюючими органами, якщо такі перевірки не пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ 
або здійсненням кримінального провадження стосовно таких платників податків (посадових осіб 
платників податків), що знаходяться в їх провадженні. Перевірки платників податків податковою міліцією 
проводяться у межах повноважень, визначених законом, та в порядку, передбаченому Законом України 
"Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими 
законами України. 
Відповідно до ст. 348 податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими 
правопорушеннями, що діють у складі відповідних контролюючих органів, і здійснює контроль за 
додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та 
охоронну функції. 
Отже, працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та 
позапланових виїзних перевірок платників податків. 
Однак, працівники податкової міліції можуть прийти на перевірку разом із працівниками податкової 
інспекції у разу виконання своїх прямих завдань (розслідування кримінального правопорушення, 
оперативно-розшукова діяльність, охорона перевіряючих). 
При цьому, для кожного з таких випадків мають бути законні підстави. 
 
Рекомендація! Залучати до участі у перевірках адвоката, який у силу своїх законних повноважень має 
право фіксувати порушення, протидіяти незаконному втручання працівників податкової міліції у 
господарську діяльність підприємства і вживати заходи щодо його припинення. 
 

Запитання  

У якому випадку може бути відкрито кримінальну справу проти підприємця, у якого виявлено 

проблеми із касовим апаратом, або виявлено його несправність, але податківцями розглядається 

це як «умисна» несправність? 

Без підпису 

Відповідь 

В порядку передбаченому ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин 

після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного 

виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

та розпочати розслідування. 

 Як правило податківцями направляється до податкової міліції службова записка з ніби 

встановленими порушеннями податкового законодавства з боку підприємця і в подальшому для 

правоохоронців така службова записка стає підставою для внесення відомостей про вчинене 

кримінальне правопорушення до ЄРДР, що і є початком досудового розслідування у кримінальному 

провадженні 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran15#n15
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Запитання  

Що робити якщо під час обшуку вилучають оригінали первинних документів? 

Без підпису 

Відповідь 

У відповідності до ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, 
фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення 
обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати 
і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені 
законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. 
Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в 
ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, 
вважаються тимчасово вилученим майном. 
Ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає, що копії первинних 
документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням 
відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є 
складання реєстру документів, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством. Вилучення 
оригіналів таких документів та регістрів забороняється, крім випадків, передбачених кримінальним 
процесуальним законодавством.  
Стаття 100 КПК України встановлює, що документ повинен зберігатися протягом усього часу 
кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть 
видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального 
провадження завірені копії. 
 
Рекомендація! Обов’язково в зауваженнях та заявах до протоколу обшуку, право на що передбачено ст. 
236 КПК України, необхідно зазначати, що вилучені саме оригінали первинних документів і вимагати у 
слідчого скласти реєстр вилучених оригіналів документів і залишити для підприємства копії первинних 
документів. 
 

Запитання  

Що робити якщо під час слідчих дій не надають оригінал Ухвали слідчого судді. Чи достатньо 

копії?  

Без підпису 

Відповідь 

Згідно ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи 
повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити 
відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення 
ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого 
постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння 
особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у 
фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких 
проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії. 
Відповідно до ст. 236 КПК України перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє 
житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і 
надана її копія. 
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У разі не відповідності дій слідчого, прокурора вказаному вище алгоритму, варто, у порядку 
передбаченому ст. 236 КПК України, вносити до протоколу обшуку заяви і зауваження. 
 
 

Запитання  

Коли можна розраховувати на мораторій на перевірки: коли оборот не більше 20мл. за 2014 р.? 

або за 1095 днів? 

Лемиш М.В. 

Відповідь 

Норма Закону виписана неякісно. Податківці трактують по різному - як 2014/2015 так і 1095 днів. На 

форумі 22.06.2015 р. пані Привалова Н. запевнила, що податкова однозначно трактує цю норму 

(виключно за 2014 р.). Чимала кількість судових спорів в Україні свідчить про протилежне. 

 

 

Запитання до Нелі Привалової, Директора департаменту методологічної роботи з питань 

оподаткування ДФС України та Наталі Рубан, Директора Департаменту податкового та митного 

аудиту ДФС України 

 

Запитання  

Ситуація 1. Клієнт отримав послугу в ТОВ на єдиному податку і розрахувався банківською 

карткою. Банк зарахував кошти на розрахунковий рахунок ТОВ. РРО потрібен. 

Ситуація 2. Клієнт отримав послугу в ТОВ на єдиному податку і сплатив за неї через касу банку 

готівкою або банківською карткою. Банк так само зарахував кошти на розрахунковий рахунок 

ТОВ. РРО не потрібен. 

Питання: в чому різниця? І в першому, і в другому випадку розрахунок – безготівковий.  

P.S. ТОВ – 4-5 працівників, обіг мізерний. 

Олександр Доценко 

 

Відповідь 

Згідно з п. 1 та 2 ст. З Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон 
№265) суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій 
формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні 
послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані проводити розрахункові операції 
на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та 
переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що 
підтверджують виконання розрахункових операцій. 
Разом з тим, відповідно до п. 2 ст. 9 Закону №265 РРО та розрахункові книжки не застосовуються при 
виконанні усіх банківських послуг, крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, та операцій 
комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу 

http://sfs.gov.ua/ru/
http://sfs.gov.ua/ru/
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Запитання  
Поясніть, чому РРО не застосовується для реалізації жетонів в метрополітені, всім відомо 
кількість зловживань з продажем жетонів в метрополітені, але для них можливість тіньових 
схем залишається. 
Відповідь 

Відповідно до п. 10 ст. 9 Закону України від 7 липня 1995 №265 / 95-ВР «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» РРО та розрахункові 

книжки не застосовуються при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену. 

 

Запитання  

Введення РРО для вендінгового бізнесу (роздрібна торгівля через торговельні автомати) є якщо 

не смертельним, то істотно ускладнює ведення бізнесу для СПД 2 і 3 груп. За видом діяльності 

торгівля через торговельні автомати відноситься до роздрібної торгівлі поза магазинами і 

підлягає введенню РРО.  

Чи можна перевести роздрібний продаж через торгові автомати до виду діяльності «пересувні 

точки торгівлі», для якого введення РРО не потрібно? Або є якийсь інший спосіб захистити 

вендінговий бізнес в Україні, який і так недостатньо розвинений? 

Онікленко О.А. ТОВ Елмінтех  

Відповідь 

Що стосується віднесення торгівлі через торговельні автомати до іншого виду економічної діяльності, то 

слід сказати, що таке питання не перебуває в компетенції Державної фіскальної служби України. 

 
Запитання  
Автомийка, ФОП 2 група, єдиний податок (надання послуг населенню). Чи потрібно 
встановлювати і як РРО на мийці авто самообслуговування, при використанні автоматів з видачі 
жетонів?  

Синиця Людмила 
Відповідь 

Згідно з п. 1 та 2 ст. З Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти 

господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із 

застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані проводити розрахункові операції на повну 

суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та 

переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що 

підтверджують виконання розрахункових операцій. 

 
Запитання  
Якщо 5 касових апаратів встановлені до 01.07.2015, а, наприклад, у жовтні 15-го або лютому 16-го 
р ФОП відкриває новий магазин і реєструє касовий апарат, то мораторій на перевірку: 
Поширюється на всі магазини ФОП? Не поширюється на новий магазин? Не поширюється на всі 
магазини ФОП?  
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Тимошенко Н.А. 

Відповідь 
Згідно п. 28 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України платники 
єдиного податку другої та третьої (фізичні особи-підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на 
ринках, продаж товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної торгівлі, які з 1 
січня 2015 по 1 липня 2015 включно почали використовувати у власній господарській діяльності 
зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО, з 
дати початку застосування РРО до 1 січня 2017 звільняються від проведення відповідно до норм цього 
Кодексу перевірок з питань дотримання порядку застосування РРО. 
Таким чином, від перевірок звільняються не конкретний магазин, а вищевказаний суб'єкт 
господарювання. 
Запитання  

Діє мораторій, якщо прийшла перевірка. Дії співробітників магазину?  

Тимошенко Н.А. 

Відповідь 
У зв'язку з тим, що перевірка може проводитися не тільки з питань дотримання порядку застосування 
РРО, але й інших питань, передбачених Податковим кодексом України, а також згідно з постановою 
органів слідства або суду, співробітникам магазину слід допустити працівників контролюючого органу до 
проведення перевірки, з урахуванням підстав зазначених у напрямку 
Запитання  
З якою частотою будуть проводиться фактичні перевірки ФОП, які не потрапили під мораторій? 

Тимошенко Н.А. 

 
Відповідь 
Відповідно до п. 80.2 ст. 80. Податкового кодексу України, фактична перевірка може проводитися за 
наявності хоча б однієї з обставин, які передбачені пунктами 80.2.1 - 80.2.7 Кодексу, періодичність 
перевірок Кодексом не передбачено. 
Запитання   
Скажіть, хто несе відповідальність за невідповідність податкової звітності законодавству? 
Ситуація така: іноземне підприємство є платником податку на прибуток та платником авансового внеску з 
податку на прибуток. Представництво застосовує коефіцієнт 0,7 для визначення об’єкту оподаткування. 
Представництво заповнює розрахунок згідно порядку №610. 
Податкова порахований податок на прибуток НЕ зменшує на авансові внески з податку на прибуток, та 
нараховує недоїмку на суму авансових внесків та надсилає податкову вимогу. 
На питання, чому не зменшили податок на прибуток на суму авансових внесків, районна ДПІ каже, що не 
знає і затягує програма рядок, який не передбачає зменшення податку на прибуток авансовими 
внесками. 
В цей час зміни до декларації по податку на прибуток були внесені у додаток ЗП.  
Районна ДПІ відправила лист з запитанням до ДПІ Києва, але Київ не відповідає вже 2 місяці. На нашу 
скаргу вони також взяли час ще на місяць для подальшого опрацювання.  
Як іноземне представництво може так працювати???  

Негода Оксана 
Відповідь 
Питання не належить до компетенції відділу. 
 
Запитання   
Чи не вважаєте Ви, що 5-тикратний розмір штрафу йде в розріз з економічною логікою і з 
декларацією про партнерство бізнесу і влади? Пропонуємо замінити цю норму до 2-разового 
розміром штрафу 

Рубаненко Людмила 
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Відповідь 
ДФС підтримала відповідні пропозиції про внесення змін до чинного законодавства про скасування 5 
кратного розміру штрафних санкцій та заміну його на одноразовий (ЗП №1088) 
 
Запитання   
ФОП 2 група єдиного податку здійснює роздрібну реалізацію пива. Обов'язок встановлення РРО 
для такого ФОП передбачена з 01.01.2016 р. Проте, згідно форми заяви на отримання ліцензії (з 
01.07.2015 р.) передбачено вказати зареєстрований РРО.. 
Чому згідно роз’яснень органів ДФС, для такої групи ФОП передбачено встановлення РРО, що 
обґрунтовується формою подачі заяви на отримання ліцензії? 
Адже лише згідно ПКУ та ЗУ «Про РРО» встановлюються вимоги до застосування РРО! 

Без підпису 
Відповідь 
Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон № 71) внесено зміни до 
Кодексу, згідно з якими (з 01.07.2015) пиво є підакцизним товаром, при реалізації якого у чеку РРО 
відображається ставка та сума акцизного збору. 
Застосування РРО є обов’язковим з урахуванням термінів, визначених абзацами п’ятнадцятим і 
шістнадцятим пункту 110 розділу I Закону № 71 (зміни до пункту 296.10 статті 296) щодо застосування 
РРО, які набирають чинності для платників єдиного податку третьої групи – з 1 липня 2015 року, другої 
групи – з 1 січня 2016 року. 
Оскільки з 01.07.2015 пиво буде віднесено до підакцизних товарів,  суб’єкт господарювання зобов’язаний 
отримати відповідну ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, однією із умов отримання 
такої ліцензії є обов’язкова наявність належним чином зареєстрованого РРО. 
 
 
Запитання   
Не дуже зрозуміло яка інформація передається в ДФС по завершенню дня. Тільки оборот або 
повна інформація по всіх товарах включаючи його ТНЗЕД. Від цього залежить як вносити товар в 
КА, або як правильно заповнювати картку товару. 

Костянтин, директор СПД 
Відповідь 
Згідно з абзацами другим і третім п. 7 ст. 3 Закону України від 7 липня 1995 №265 / 95-ВР «Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 
обсяг звітної інформації (електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків або 
інформацію про обсяги проведених розрахункових операцій) залежить від виду конкретного РРО. 
Що стосується необхідності програмування в РРО продаваних товарів, то такі вимоги стосуються всіх 
видів РРО і містяться в п. 11 ст. 3 Закону №265 - проводити розрахункові операції через РРО з 
використанням режиму попереднього програмування найменувань, цін товарів (послуг) та обліку їх 
кількості. 
 
Запитання   
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно і як правильно сповістити ДФС про використання 
безготівкового розрахунку через відкриті банківські рахунки. 

Без підпису 
 
Відповідь   
Сповіщати органи ДФС про ведення операцій у безготівковій формі розрахунку чинним законодавством 
не передбачено.  
 
Запитання   
Чи потрібно в книгу КОРО підключати чеки: 
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 службове внесення, 

 службове вилучення,  

 нульовий чек, 

 Х-звіт, 

 періодичний звіт. 
Яка стаття ЗУ це чітко регламентує? 

ФОП Нікітін 
Відповідь 
Пунктом 6 Порядку ведення та використання КОРО, затвердженого наказом Міндоходів від 28.08.2013 № 
417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 за № 1618/24150 визначено, що 
використання книги ОРО, зареєстрованої на РРО, передбачає: 

 наявність книги ОРО на місці проведення розрахунків, де встановлено РРО; 

 підклеювання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках книги ОРО; 

 щоденне виконання записів про рух готівки та суми розрахунків, при цьому дані за сумами, 
отриманими від покупців (клієнтів), та дані за сумами, виданими покупцям (клієнтам), записуються 
окремо; 

 у разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії здійснення записів за обліком 
розрахункових квитанцій; 

 ведення обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, а також перевірок конструкції та 
програмного забезпечення РРО у відповідному розділі книги ОРО. 
Враховуючи вищезазначене будь, яких інших чеків чи звітів у КОРО зберігати непотрібно.   
 
Запитання   
Чи не можна змінити формулювання касових операцій, яка включає готівковий і безготівковий 
розрахунок платіжними картками. У нашому бізнесі використання платіжних карток оптимально, 
ці операції фіксуються на банківському рахунку, готівки в цьому випадку підприємець не бере. 
Чому нам потрібно ставити РРО? 

Ткаченко Елена 
Відповідь 
При проведенні безготівкових розрахунків використання касових апаратів (РРО) не обов'язково. Разом з 
тим, якщо розрахунок проводиться з використанням платіжних карток і POST-терміналів, то такий 
термінал повинен бути підключений до касового апарату. 
 
Запитання   
Чи застосовується РРО при видачі та погашенні кредитів населенню небанківськими 
фінансовими установами? (не є банком, але мають ліцензію на видачу кредитів). Якщо 
застосовується, то в чому суть застосування РРО, якщо операції з видачі і погашення кредитів не 
підлягають оподаткуванню? 
 
 

Без підпису 
Відповідь 

Законом України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» внесено зміни до Податкового кодексу 
України і, зокрема, Закону України від 06 липня  1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». 
Відповідно до зазначених змін, з початку 2015 року застосування РРО обов’язкове при проведенні 
розрахунків у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, 
жетонів тощо) при здійсненні операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її 
переказу, в тому числі із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС). 
 
Запитання   
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Чи потрібно фізичній особі, яка здає свої квартири в оренду, використовувати РРО? Чи достатньо 
подати декларацію про майновий стан та доходи та копії договорів оренди. 

Олеся 
Відповідь 
Потрібно використовувати (ст.3 Закон №265) 
 
Запитання   
Якщо є Договір на придбання РРО але немає поставки, штрафи не застосовуються 4 місяці після 
01.07.2015 - це законопроект або вже прийнята норма? 

Без підписі 
Відповідь 
На сьогодні вказана Вами норма поки, що зазначена у законопроекті №1088  
 
Запитання   
Що робити з введенням РРО ФОП на 2 групі, якщо основний вид діяльності – продаж продуктів 
харчування, алкоголю тощо, має декілька точок продажу, 80% яких не мають доступу до 
Інтернету, оскільки знаходяться в селах. 

Оксана 
Відповідь 
Оскільки і до змін які набули чинності 01.01.2015 року Ви при продажу алкогольних напоїв мали 
застосовувати РРО, тому дивує запитання. Щодо питань покриття мережею Інтернет то, вже 
неодноразово наголошувалось на тому, що можливо використовувати мобільний Інтернет. За 
інформацією операторів покриття мобільним Інтернетом по України складає 98-99 відсотків.   
 
Запитання   
Скажіть, будь ласка, чи потрібно застосовувати РРО ФОП 2 групи, вид діяльності - вирощування 
свиней? Продаж - опт і роздріб, за готівку. 

Без підпису 
Відповідь 
Відповідно до змін Податкового кодексу України, починаючи з 01.01.2016 року, Ви при продажу свинини 
за готівку зобов'язані використовувати касовий апарат (РРО). (ст.2, ст.3 Закону №265) 
 
Запитання   
Оплата банківською карткою є безготівковою оплатою. З якою метою такі оплати потребують 
дублювання і проведення через РРО? Питання стосується послуг, які раніше були звільнені від 
РРО за п.9 Закону про РРО. 

Олександра Доценко 
Відповідь 
При здійсненні безготівкових розрахунків використання РРО є необов’язковим. Разом з тим, якщо 
розрахунок проводиться з використанням платіжних карток і POST-терміналів, такий термінал має бути 
підключений до РРО.  
 
Запитання   
Чи потрібно в книзі КОРО підклеювати наступні чеки: 

 службове внесення, 

 службове вилучення,  

 Х-звіт, 

 періодичний звіт, 

 нульовий чек. 
В якій статті ЗУ про це сказано?  Якщо було повернення товару в Z-звіті  загальний оборот вказує 
суму з поверненням.  Оборот готівкою без суми повернення, тобто розділ виручка має 2 різні 
суми. Яку цифру необхідно зазначити в книзі КОРО? 

Лотоцька Наталія 



 

12 
 

Відповідь 
Пунктом 6 Порядку ведення та використання КОРО затвердженого наказом Міндоходів від 28.08.2015 № 
417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 за № 1618/24150 визначено, що 
використання книги ОРО, зареєстрованої на РРО, передбачає: 

 наявність книги КОРО на місці проведення розрахунків, де встановлено РРО; 

 підклеювання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках книги ОРО; 

 щоденне виконання записів про рух готівки та суми розрахунків, при цьому дані за сумами, 
отриманими від покупців (клієнтів), та дані за сумами, виданими покупцям (клієнтам), записуються 
окремо; 

 у разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії здійснення записів за обліком 
розрахункових квитанцій; 

 ведення обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, а також перевірок конструкції та 
програмного забезпечення РРО у відповідному розділі книги ОРО. 
Враховуючи вищезазначене, будь яких інших чеків чи звітів у КОРО зберігати непотрібно.   
Якщо протягом зміни проводились операції з повернення товару, то при заповненні КОРО до відповідних 
колонок вноситься інформація із «Z-звіту» про суми за повернуті товари. Сума виторгу за зміну буде 
становити суму за мінусом повернення за товар. 
 
Запитання   
Що робити ФОП на 3 групі, якщо приходить податківець і вимагає наявність РРО, якщо з дня 
реєстрації ФОП жодного дня готівкових розрахунків не проводилося? 

А. Петровська 
Відповідь 
У разі безпідставних дій працівників фіскальної служби пропонуємо звертатися в сервіс «Пульс» за 
телефоном 044-284-000-7  
 
Запитання   
Чи можливо поєднати роботу РРО з уже існуючою і працюючою обліковою програмою (програма 
працює зі штих-кодами)? 

Оксаненко Наталья, ФОП Оксаненко 
Відповідь 
Для сполучення і коректної роботи облікової програми та програмного забезпечення касового апарату 
(РРО) необхідно звернутися в центр сервісного обслуговування РРО.  
 
Запитання   
Продаж пива для 2 групи. Якщо до 01.07.2015 не встигнемо купити касовий апарат, як 
закуповувати і продавати пиво? 

Оксаненко Наталья, ФОП Оксаненко 
Відповідь 
Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон № 71) внесено зміни до 
Кодексу, згідно з якими (з 01.07.2015) пиво є підакцизним товаром, при реалізації якого у чеку РРО 
відображається ставка та сума акцизного збору. 
Застосування РРО є обов’язковим з урахуванням термінів, визначених абзацами п’ятнадцятим і 
шістнадцятим пункту 110 розділу I Закону № 71 (зміни до пункту 296.10 статті 296) щодо застосування 
РРО, які набирають чинності для платників єдиного податку третьої групи – з 1 липня 2015 року, другої 
групи – з 1 січня 2016 року. 
Оскільки з 01.07.2015 пиво буде віднесено до підакцизних товарів,  суб’єкт господарювання зобов’язаний 
отримати відповідну ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, однією із умов отримання 
такої ліцензії є обов’язкова наявність належним чином зареєстрованого РРО. 
 
Запитання   
Чи можна використовувати при кодуванні групи товарів? (бакалії, кондитерські вироби і т.д.) 
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ФОП Штанько 
Відповідь 
Відповідно до Закону № 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій 
або в безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) зобов'язані проводити розрахункові 
операції через РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів 
(послуг) та обліку їх кількості. Програмування за групами товарів Законом № 265 не передбачено. 
 
Запитання   
ФОП - платник ЄП 3 групи, ставка 4%. Згідно Закону про РРО разом з обов'язком застосовувати 
РРО платник єдиного податку зобов'язаний вести облік товарних залишків. Як бути із залишками, 
закупленими до 01.07.2015? 
Чи можна зафіксувати ці залишки актом інвентаризації на 01.07.2015, якщо документи не 
збереглися? 
Чи вважатиметься, що товар оприбутковано і врахований на підставі цього документа? 

Тимошенко Н.А. 
Відповідь 
У законопроекті №1088 для єдинників без ПДВ ведення обліку товарів не передбачено 
 
Запитання   
На сьогоднішній день в реєстрі РРО немає жодного «таксометра електронного». Як бути 
перевізникам пасажирів таксі? Купувати в таксі звичайний касовий апарат? 
Але касовий апарат не підраховує вартість проїзду. Ставити в автомобіль два пристрої - 
таксометр і касовий апарат?  Ринок таксі на 95% в тіні. Як держава захищатиме легального 
перевізника, який працює з РРО, від нелегального перевізника, який навіть не є підприємцем, а 
просто фізособа на приватному автомобілі? 

ФОП Попов Г.Г. 
Відповідь 
На сьогоднішній день в державному реєстрі перебувати 128 моделей РРО. Ви можете вибрати кілька 
моделей портативних РРО для використання в таксі. При експлуатації РРО розрахунок оплати послуг 
таксі можна запрограмувати в згаданих РРО шляхом операції множення вартості 1 кілометра на відстань 
яке можна визначити за допомогою GPS навігатора. Для вирішення Вашої проблеми з метою придбання 
спеціалізованого РРО для таксі (таксометра) необхідно звернутися до виробників касової техніки або ж 
до ЦСО. У вашій ситуації можна використовувати будь-який РРО для сфери послуг, в місці, де є технічна 
можливість підключення до GPS навігатора. 
 
Запитання   
Чи треба друкувати Z-звіт, якщо протягом дня не було проведено через РРО жодної суми по 
реалізації (тобто обсяг реалізації 0,00 грн.) і робити запис в книзі КОРО? 

СК «Арсенал Страхування», Тетяна, заступник головного бухгалтера 
Відповідь 
Законом України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» внесено зміни до Закону України  від 06 
липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» зокрема визначено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють 
розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у 
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого 
її переказу зобов'язані щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням 
автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій і 
забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій. Отже, якщо протягом робочого для 
РРО не використовувався «Z-звіт» не друкується. 
 
Запитання   
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ФОП 3 група, вид діяльності - виготовлення продукції з каменю (пам'ятники та інше). Чи 
відноситься ця діяльність до продукції власного виробництва? Необхідно використовувати РРО 
чи ні? 

Без підпису 
Відповідь 
Відповідно до Закону України  від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» реєстратори розрахункових 
операцій та розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного 
виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі 
та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій 
з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і 
завірених печаткою у встановленому порядку. 
Отже, якщо ви суб’єкт господарювання, платник єдиного податку третьої групи юридична особа, то 
застосовувати РРО при продажу виготовлених підприємством пам’ятників не потрібно.    
У разі якщо ви суб’єкт господарювання, платник єдиного податку третьої групи фізична особа – 
підприємець ви зобов’язані при продажу виготовлених пам’ятників застосовувати РРО. 
 
Запитання   
Не застосовується РРО при наданні банківських послуг, відноситься ця норма до небанківських 
фінансових установ, які мають право надавати грошові кредити населенню? 
Операції по видачі і погашенню кредитів не є оподатковуваними. Якщо ця норма поширюється не 
тільки на банки, то коли буде відкоректована законодавча база? 

Без підпису 
Відповідь 
Відповідно до Закону № 265 реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не 
застосовуються при виконанні всіх банківських послуг, крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, 
та операцій комерційних агентів банків з прийняттю готівки для подальшого її переказу. 
 
Запитання   
Інтернет магазин здійснює торгівлю по регіонах, через кур'єрську компанію. 
Питання: хто видає чек покупцеві? Якщо інтернет-магазин, то коли пробивати по касі: при 
відвантаженні або при отриманні готівки? Якщо при відвантаженні, то як бути з порушеннями 
невідповідності готівки в касі? 

Без підпису 
Відповідь 
Враховуючи вимоги ст. 3 Закону №265, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у 
готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) 
при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані 
проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, 
опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням 
відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій; видавати 
особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, 
замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів 
(послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної 
операції. 
У разі якщо фізична особа, використовуючи мережу Інтернет, замовила товар і розрахунок за нього буде 
здійснено у місці отримання товару, при доставці такого товару кур’єр зобов’язаний надати 
розрахунковий документ встановленої форми (чек з РРО) та відповідним чином оформлений 
гарантійний талон. РРО у випадку доставки товару може використовуватись за місцем проведення 
розрахункової операцій, тобто портативний РРО або чек на РРО роздруковується завчасно та додається 
до документів на придбаний товар (накладна-замовлення, гарантійний талон тощо). 
Споживач, використовуючи рекламні Інтернет – сторінки, лише обирає товар або послугу. На таких 
сторінках не вказується суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність, а, отже, ідентифікувати хто 
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провадить господарську діяльність неможливо. У разі використання РРО, у чеку зазначається обов’язкові 
реквізити, у тому числі назва та код суб’єкта господарювання, адреса магазину, що здійснив реалізацію, 
тощо, що дає змогу визначити з ким проведено розрахунки за товари (послуги) та у разі виникнення 
потреби звернутися для обміну. 
Суб’єкти господарювання, що використовують рекламні Інтернет –  сторінки для продажу товарів, робіт 

(послуг), реєструють РРО на загальних підставах за адресою розміщення таких магазинів, а у разі 

доставки власною кур’єрською службою можуть зареєструвати РРО на транспортний засіб, який здійснює 

доставку.  

При використанні кур’єрської служби, що доставляє товари, необхідно передати їй право власності на 

цей товар. Представник такої служби має видати розрахунковий документ споживачеві на повну суму 

придбання, враховуючи вартість доставки.        

У разі проведення розрахунків між суб’єктом господарювання і споживачем у безготівковій формі, а саме 
при переказі коштів з розрахункового рахунка фізичної особи (з використанням платіжної карти) яка 
отримує товари, роботи (послуги) на розрахунковий рахунок постачальника товару, робіт (послуг) згідно з 
накладною, рахунком-фактурою, договором, тощо, РРО не застосовується. При доставці товару кур’єром 
споживач отримує товар та відповідним чином оформлений гарантійний талон.    
 
Запитання   
Суб’єкт господарювання приймає готівку за майно, здане в оренду. Чи потрібен йому РРО? 

Без підпису 
Відповідь 
Відповідно до вимог Закону України  від 06 липня 1995 року                     № 265/95-ВР «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб'єкти 
господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із 
застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у 
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого 
її переказу зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через 
зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи 
реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що 
підтверджують виконання розрахункових операцій.  
Отже, при здаванні майна в оренду за готівку суб'єкт господарювання зобов’язаний використовувати 
РРО. 
 
Запитання   
Що буде відбуватися з 01.07.2015 з благодійними внесками в готівковій формі у Благодійних фондів і 
Громадських організацій? 

Елена Широкова 
Відповідь 
Відповідно до вимог Закону України  від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» розрахункова 
операція - це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо 
за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану 
послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового 
документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення 
товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк 
покупця. 
Оскільки, благодійні внески не являються розрахунковою операцією,  РРО застосовувати не 
обов’язково. 
 
Запитання   
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ФОП, 3 група (4% без ПДВ) надає послуги виключно юридичним особам згідно Договорів. Дохід 
від наданих послуг отримує в безготівковій формі на Р/р підприємця. 
Специфіка послуги: доставка ТМЦ кінцевому покупцю юр.особи + внесення готівки за Договором-
дорученням від кінцевого покупця на р/р юр.особи. 
Питання: яким чином специфіка послуги ФОП впливає на необхідність застосовувати РРО? 

Годлевська М. 
Відповідь   
У разі проведення розрахунків між суб’єктами господарювання у безготівковій формі, а саме при переказі 
коштів з розрахункового рахунка суб’єкта господарювання, який отримує товари, роботи (послуги), на 
розрахунковий рахунок постачальника товару, робіт (послуг) згідно з рахунком-фактурою, договором 
тощо, РРО не застосовується.    
У разі проведення розрахунків за надані послуги платником єдиного податку третьої груп (фізична – 
особа підприємець) через установи банків, а саме, коли оплата за послуги здійснюється споживачем 
шляхом унесення готівки у касу банку за дорученням фізичної особи підприємці на її розрахунковий 
рахунок, у такому випадку РРО не застосовують. 

Питання до Олени Макеєвої, заступника Міністра фінансів України; 

Запитання   

Прочитав Ваше інтерв’ю про зменшення обороту для підприємців до 500 тис.грн. 

Запитання: як виживати бізнесу з оборотом в 500 тис.грн. в рік? 

Наприклад, при 2 групі та обігу в 500 тис. грн. в рік, обіг в місяць приблизно складає 40 тис.грн./місяць, а 

це приблизний прибуток в 8-10 тис.грн./місяць, що відповідає 400-500$ в місяць. 

Це великий прибуток? Іноді з цих 400$ ще треба оплачувати ЗП, офіс та інші витрати.! 

Вихід: не зменшувати оборот, а навпаки збільшити хоча б до 10 млн.грн. в рік, не вводити РРО, а 

відмінити, так як це додаткові витрати на покупку та обслуговування РРО. 

Ігор, підприємець 

Відповідь   

В Інтерв’ю я розповідаю про те, як ми просуваємося у податкових реформах. Ми збираємо різні ідеї, 

аналізуємо, шукаємо спільне. Проте, це все ще на рівні ідей. Не можна сприймати дискусію 

безпосередньо як факт. Інтерв’ю - це теж дискусія, між мною та журналістом. Спільне рішення буде 

знайдено разом: суспільством, депутатами та владою. Я розумію, що в гірше віриться краще, але 

давайте шукати можливості, а не проблеми.  

Запитання   
Я погоджуюсь з представницею Організації Прямих Продажів і з Олександрою Кужель. Я є 

приватним підприємцем компанії Емвей (Україна) і розумію проблеми системи прямих продаж, 

щодо впровадження касових апаратів. Треба робити впровадження КА не по группах, а по виду 

діяльності. Дякую за розуміння. 

Білявська Анжела 

Відповідь   

Пані Анжела, дякую за Вашу позицію. Я добре знаю цей бізнес і впевнена в тому, що компанія в вас 

зацікавлена, бо так побудований цей бізнес. Бізнес модель однакова у всіх країнах. В Росії, наприклад, 

касові апарати вже введені, це жодним чином не вплинуло на дистриб’юторів. Саме тому я можу 

стверджувати, що компанія перегляне умови співпраці з Вами та знайде рішення, яке буде відповідати 

інтересам всіх зацікавлених осіб.  

http://www.minfin.gov.ua/

