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Дана інструкція містить опис протоколу обміну апаратів контрольно-касових електронних 

універсальних портативних «ІКС- М500» (далі - ЕККА або апарат) з комп'ютером (далі - ПК).  

1 Фізичний рівень 

Обмін із ПК здійснюється за допомогою інтерфейсів RS-232 або RS-485. 
Порти підключення ПК: «ПОРТ 1» (інтерфейс RS-232),  «ПОРТ 2» (інтерфейс RS-232 або 

RS-485). 
Швидкість обміну вибирається з ряду: 38400, 19200, 9600, 4800 біт/с. 
Формат даних - 8 біт. 
Біт паритету - відсутній. 
Кількість стоп-бітів - 1. 

2 Логічний рівень 

Ініціатором обміну може бути як ПК, так і ЕККА. Команди, які передає ЕККА, називаються  
онлайн-командами. Режим роботи ЕККА з передачею онлайн-команд називається онлайн- 
режимом.  

Кожному пристрою присвоюється мережева адреса. Адреса за замовчуванням, а також 
діапазон значень адрес наведений у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Параметр Значення за замовчуванням Діапазон значень 
Мережева адреса ПК 1 Від 1 до 99 
Мережева адреса ЕККА 2 Від 1 до 99 

У пакетах використовуються керуючі символи, коди яких наведені в таблиці 2. 
Таблиця 2 

Символ Код 
DLE 0x10 
STX 0x02 
ETX 0x03 

Обмін здійснюється пакетами наступного формату: 
<DLE><STX><AddrT><AddrR><Num><Cmd><Data><CS><DLE><ETX> 

Де: 

− <DLE> - керуючий символ DLE; 

− <STX> - керуючий символ STX; 

− <ETX> - керуючий символ ETX; 

− <AddrT> - адреса передаючого; 

− <AddrR> - адреса приймаючого; 

− <Num> - номер пакета; 

− <Cmd> - код команди; 

− <Data> - поле даних; 

− <CS> - контрольна сума пакета. 

Частина пакета <AddrT><AddrR><Num><Cmd><Data><CS> називається тілом пакета. 

У протоколі використовуються наступні типи пакетів: 
− пакет «ЗАПИТ». Пакет містить команду й передається ініціатором обміну; 
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− пакет «ВІДПОВІДЬ». Пакет містить відповідь на команду й передається абонентом. 
Відповіддю може бути: результат виконання команди, повідомлення що команда виконується 
або повідомлення про помилку виконання. 

Правила формування пакетів: 
− символи <DLE>, що зустрічаються в тілі пакета, при передачі дублюються. При 

прийманні необхідно дубльовані символи <DLE> замінити одиночними; 
− контрольна сума пакета обчислюється таким чином, щоб сума по модулю 256 всіх 

байтів тіла пакета, включаючи байт контрольної суми, дорівнювала нулю. Символи <DLE>, які 
дублювалися при передачі, ураховуються в контрольній сумі один раз; 

− у полі «адреса приймаючого» пакета  «ЗАПИТ» від ПК передається мережева адреса 
ЕККА або нуль при обміні з одним ЕККА. Команди від ПК, у яких у полі «адреса приймаючого» 
передається нуль, виконуються всіма ЕККА незалежно від їхньої мережевої адреси; 

− у полі «адреса приймаючого» пакета  «ЗАПИТ» від ЕККА передається мережева 
адреса ПК; 

− у полі «адреса приймаючого» пакета «ВІДПОВІДЬ»  передається мережева адреса 
ініціатора обміну; 

− у полі «адреса передаючого» пакета «ЗАПИТ» передається мережева адреса 
ініціатора обміну; 

− у полі «адреса передаючого» пакета «ВІДПОВІДЬ»  передається мережева адреса 
пристрою (ПК або ЕККА), що передає відповідь; 

− значення поля «номер пакета» пакета «ЗАПИТ» повинно відрізнятись від відповідного 
поля попередньої команди, за винятком запиту повторної видачі пакета «ВІДПОВІДЬ» без 
повторного виконання команди; 

− значення поля «номер пакета» пакета «ВІДПОВІДЬ» повинно співпадати зі значенням 
відповідного поля пакета «ЗАПИТ»; 

− у полі «код команди» пакета «ВІДПОВІДЬ» має передаватись код команди 
відповідного пакета «ЗАПИТ» плюс 128; 

− у полі даних пакета «ЗАПИТ»  передаються параметри команди, довжина поля 
залежить від команди, існують команди без параметрів; 

− у полі даних пакета «ВІДПОВІДЬ» передається як мінімум один байт - код 
завершення (опис кодів завершення наведено в додатка А). Якщо команда виконана без 
помилок (код завершення дорівнює нулю), то після коду завершення може передаватись 
результат виконання команди; 

− у полі даних багатобайтові числа і масиви передаються починаючи з молодшого 
байта. 

У протоколі використовуються наступні інтервали: 
− тайм-аут між байтами (TB) - максимальний інтервал між байтами усередині пакета; 
− затримка передачі відповіді при обміні через RS-485 (TTR) - мінімальний інтервал між 

завершенням прийому пакета «ЗАПИТ» і початком передачі пакета «ВІДПОВІДЬ»; 
− затримка повторної передачі пакета в разі конфлікту при обміні через RS-485 -

складається із постійної частини TCONST, і змінної, обчислюваної за формулою TVAR = Addr * 
Nrpt * 2 (мс), де: Addr – мережева адреса передаючого, Nrpt – номер спроби передачі пакета; 

− затримка повторної передачі команди (TRPT) – мінімальна затримка повторної 
передачі команди при прийманні відповіді  «ЗАЙНЯТИЙ»; 

− тайм-аут відповіді ЕККА (TECR) - максимальний інтервал між прийомом пакета 
«ЗАПИТ» і початком передачі пакета «ВІДПОВІДЬ» апаратом; 
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− тайм-аут відповіді ПК (TPC) - максимальний інтервал між прийомом пакета «ЗАПИТ» і 
початком передачі пакета «ВІДПОВІДЬ» комп’ютером; 

− затримка передачі команди (TTRN) - затримка передачі команди після прийняття 
чужого пакета «ЗАПИТ» або нерозпізнаного пакета. 

У протоколі визначений параметр: кількість спроб зв'язку при відсутності відповіді й при 
конфлікті на лінії.  

Позначення параметрів протоколу, їхні значення за замовчуванням і діапазони значень 
наведені в таблиці 3. У дужках у графі «Позначення» зазначене позначення параметра в 
клавіатурній команді 206 «Параметри зв'язку з комп’ютером». 

Таблиця 3 

Параметр Позначення Значення за 
замовчуванням Діапазон значень 

Таймаут між байтами TB 500 мс - 
Затримка передачі відповіді при 
обміні через RS-485 

TTR 4 мс - 

Постійна частина затримки 
повторної передачі пакета в разі 
конфлікту при обміні через RS-485 

TCONST   (ПА.1) 4 мс від 4 до 200 мс 

Затримка повторної передачі 
команди 

TRPT         (ПА.2) 100 мс від 20 до 800 мс 

Таймаут відповіді ЕККА TECR        (ПА.3) 100 мс від 10 до 2000 мс 
Таймаут відповіді ПК TPC           (ОЧІК) 500 мс від 100 до 2000 мс 
Затримка передачі команди TTRN     (МОВЧ) 50 мс від 20 до 2000 мс 
Кількість спроб зв'язку за 
відсутності відповіді або конфлікту 
на лінії 

NRPT      (ПОВТОР) 3 від 2 до 16 

Угоди протоколу: 
1) прийнятий пакет ігнорується, і пакет «ВІДПОВІДЬ» не видається в наступних 

випадках: 
− при прийнятті послідовністі байт, що не має формат пакета, прийнятті пакета з 

полем даних довшим за 600 байт або з помилковою контрольною сумою; 
− при прийнятті пакета «ЗАПИТ», адресованого іншому абонентові; 
− при прийнятті пакета «ЗАПИТ» під час виконання попередньої команди до 

передачі пакета «ВІДПОВІДЬ»; 
− при прийнятті пакета «ЗАПИТ» з новим кодом команди або від іншого абонента 

під час виконання попередньої команди; 
2) абонент, що прийняв пакет «ЗАПИТ», адресований йому, одержує переважне право 

на видачу пакета «ВІДПОВІДЬ» у відведений йому для цього час. Всі інші абоненти мережі 
можуть почати передачу свого пакета «ЗАПИТ» не раніше TTRN; 

3) якщо абонент (ЕККА або ПК) не виконав команду протягом тайм-ауту відповіді 
(відповідно TECR або TPC), то він повинен видати пакет «ВІДПОВІДЬ» з кодом завершення 
«ЗАЙНЯТИЙ»;  

4) якщо прийнято пакет «ВІДПОВІДЬ» з кодом завершення «ЗАЙНЯТИЙ», то повинен 
бути повторно переданий пакет «ЗАПИТ» (для одержання результату виконання команди або 
чергового пакета «ВІДПОВІДЬ» з кодом завершення «ЗАЙНЯТИЙ»). Повторний запит може не 
містити поля даних. Повторний запит може здійснюватися не раніше TRPT; 

5) ЕККА в онлайн-режимі передає повторний запит, що містить поле  даних. На час 
передачі повторних запитів на індикатор ЕККА виводиться повідомлення «ЧЕКАЙТЕ». Перед 
повторним запитом ЕККА може виконувати команди ПК, при цьому інтервал  TRPT буде 
відлічуватися від завершення передачі відповіді ЕККА; 
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6) якщо відповідь не прийнята або прийнята з помилкою, то для одержання результату 
виконання команди повинен бути повторно переданий пакет «ЗАПИТ» з тим же номером 
пакета, для виключення повторного виконання команди; 

7) повторна передача пакета «ЗАПИТ», при відсутності пакета «ВІДПОВІДЬ» протягом 
часу TECR, може здійснюватися негайно; 

8) повторний запит може здійснюватися необмежену кількість разів;  
9) при обміні через інтерфейс RS-485 додатково необхідно: 

− перед початком передачі перевіряти лінію на незайнятість і починати передавати 
не раніш TTR після прийняття останнього байта; 

− передавати два байти 0xFF (255), які не контролюються приймаючою стороною й 
служать тільки для виключення неоднозначності на лінії перед початком передачі; 

− контролювати передачу пакета його прийманням з метою виявлення конфліктів 
на лінії. В разі конфлікту на лінії перервати передачу, повторити передачу пакета 
з затримкою повторної передачі пакета при конфлікті на лінії. 

3 Приклади виконання команд 

При зображенні прикладів виконання команд застосовані наступні позначення: 
− <COM TR> - пакет «ЗАПИТ»; 

− <ANSW TR> - пакет «ВІДПОВІДЬ»; 

− <BUSY TR> - пакет «ВІДПОВІДЬ» з кодом завершення «ЗАЙНЯТИЙ», 

де TR – позначення адрес передаючого і приймаючого. 
На малюнку 1 представлений приклад виконання команди ПК до завершення тайм-ауту 

відповіді ЕККА.  

Малюнок 1 

На малюнку 2 представлений приклад повторної передачі команди ПК при відсутності 
відповіді протягом тайм-ауту відповіді ЕККА. 

 

Малюнок 2 

На малюнку 3 представлений приклад повторної передачі команди ПК при прийманні 
пакета «ВІДПОВІДЬ» з кодом завершення «ЗАЙНЯТИЙ». 

ПК (АДР=1)

ЕККА (АДР=2)

COM 12

< TECR

ANSW 21
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Малюнок 3 

На малюнку 4 представлений приклад виконання команди ЕККА до завершення тайм-ауту 
відповіді ПК. 

 
Малюнок 4 

На малюнку 5 представлений приклад повторної передачі команди ЕККА при відсутності 
відповіді протягом тайм-ауту відповіді ПК. 

 
Малюнок 5 

На малюнку 6 представлений приклад повторної передачі команди ЕККА при прийманні 
пакета «ВІДПОВІДЬ» з кодом завершення «ЗАЙНЯТИЙ». 

 
Малюнок 6 

На малюнку 7 представлений приклад виконання команди ПК після одержання відповіді 
«ЗАЙНЯТИЙ» перед повторним запитом. 

  
Малюнок 7 

На малюнку 8 представлений приклад паралельного виконання команд двома ЕККА, 
підключеними до ПК через RS-485 . 
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Малюнок 8 

На малюнку 9 представлений приклад паралельного виконання команд двох ЕККА, 
підключених до ПК через RS-485 . 

 

Малюнок 9 

На малюнку 10 представлений приклад конфлікту при виконанні команд двох ЕККА, 
підключених до ПК через RS-485. 

Малюнок 10 

П К  (А Д Р = 1 )

Е КК А 1  (А Д Р = 2 )

  <  T P C

A N S W  1 2

Е КК А 2  (А Д Р = 3 )

A N S W  1 3

C O M  2 1

  
<  T P C

C O M  3 1

C O M  2 1

T C O N S T 1+ T V A R 1

C O M  3 1

>  T T R 2T C O N S T 2 + T V A R 2 T T R 2
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4 Онлайн-режим 

Онлайн-режим дозволяє реалізувати в ЕККА додаткові функції за допомогою передачі 
команд за ініціативою ЕККА. Є два типи команд: запит дозволу дії й інформування про виконану 
дію.  Режим включає набір функцій, які управляються опціями клавіатурної команди 208. Опис 
онлайн-функцій наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 
Опція Функція 
ТОВАР Запит опису товару  
ПРОДАЖ Запит дозволу продажу товару. Передача повідомлення про відмову від 

продажу, закриття або анулювання чека 
ОПЛАТА Запит дозволу оплати чека й виконання запитів, переданих із ПК (уведення 

числового рядка, індикація тексту, друк коментарю) 
ДИСКОНТ Запит параметрів дисконтної карти 
ЖУРНАЛ Запис чека (у тому числі анульованого) в онлайн-журнал. Передача 

повідомлення про закриття або анулювання чека 
ВАГИ Запит ваги з ваг, підключених до сервера 
ЗВIТ Запит дозволу Z-звіту 
ПРИЙМ. Передача повідомлення про приймання або повернення товару 

Правила виконання команд: 

• ЕККА передає команду й очікує відповідь протягом тайм-ауту відповіді ПК (параметр 
TPC). Під час виконання команди на індикаторі повідомлення «ЧЕКАЙТЕ». При 
відсутності відповіді ЕККА повторює команду NRPT разів;  

• якщо відповідь не отримана, або отримана відповідь із неприпустимим кодом 
завершення, або неприпустима відповідь то виводиться повідомлення про помилку 
«ПОМИЛКА 89», після якого запитується необхідність повторної передачі команди 
«ПОВТОР ?». Для повторної передачі натиснути клавішу [ПС], для скасування - [С]; 

• якщо до закінчення часу очікування відповіді команда не виконана, то сервер повинен 
передати відповідь «Зайнятий» (код завершення 255). Повторний запит буде 
передано ЕККА із затримкою повторного запиту (параметр TRPT).  Перед повторним 
запитом ЕККА може приймати й виконувати команди ПК, таким чином, до завершення 
онлайн-команди сервер може передати на ЕККА необхідні команди; 

• якщо онлайн-команда не підтримується сервером, то повинна бути передана 
відповідь із кодом завершення 88; 

• для переривання виконання команди необхідно натиснути клавішу [С], при цьому буде 
передана команда «Запит переривання» і, при одержанні дозволу, виконання буде 
перервано з помилкою 55. 

Нижче описані ситуації, у яких ЕККА передає онлайн-команди. 

4.1 Запит додаткового коду товару  

При встановленій опції «ТОВАР» ЕККА, під час продажу товару, запитує кількість записів 
товарів в базі товарів сервера з уведеним штрих-кодом командою «Запит опису товару з 
наступним/попереднім додатковим кодом». Якщо в базі тільки один код, то уведення 
додаткового коду не запитується, а виконується продаж товару з бази сервера. Якщо в базі є 
кілька записів, то запитується уведення додаткового коду. При уведенні можливий вибір 
наступного або попереднього додаткового коду, відповідно клавішами [+%] або [-%], з 
використанням команди «Запит опису товару з наступним/попереднім додатковим кодом». 
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4.2 Запит опису товару 

При встановленій опції «ТОВАР» ЕККА запитує опис товару командою «Запит опису 
товару» при першому продажу товару в чеку. 

При виконанні команди без помилки: 
− якщо товар не продавався від початку зміни, то опис товару заноситься в базу 

товарів; 
− якщо товар продавався від початку зміни, і в описі товару змінено тільки ціну та(або) 

наявність товару, то нові значення заносяться в базу товарів (наявність товару заноситься 
якщо в описі товару встановлена ознака контролю наявності). 

 Виконання команди з помилкою блокує продаж товару. 

4.3 Запит дозволу продажу 

При встановленій опції «ПРОДАЖ» ЕККА перед здійсненням продажу товару запитує 
дозвіл командою «Запит дозволу продажу».  У команді вказується код, кількість і ціна товару. 

ПК може дозволити або заборонити продаж, або передати запит: 
− уведення числового рядка; 
− виведення повідомлення; 
− друк коментарю. 
При виконанні запиту «Уведення числового рядка» ЕККА запитує уведення числового 

рядка (якщо у відповіді був текст запиту, то він буде виведений на індикатор як запит уведення, 
інакше буде виведений знак питання) і передає уведений рядок ПК командою «Передача 
рядка».  

Після виконання запиту ЕККА повторно запитує дозвіл продажу з затримкою 300 мс.  
Варіанти дозволу продажу: 
− продаж дозволено; 
− дозволено продаж зі знижкою; 
− дозволено продаж за зазначеною ціною; 
− дозволено продаж за зазначеною ціною з занесенням ціни в базу товарів. 
Заборона продажу або виконання команди з помилкою блокує продаж товару. 

4.4 Запит дозволу оплати 

При встановленій опції «ОПЛАТА» перед здійсненням оплати чека ЕККА запитує дозвіл 
командою «Запит дозволу оплати».  У команді вказується форма і сума оплати й тип чека. 

ПК може дозволити або заборонити оплату, або передати запит: 
− уведення числового рядка; 
− виведення повідомлення; 
− друк коментарю. 
При виконанні запиту «Уведення числового рядка» ЕККА запитує уведення числового 

рядка (якщо у відповіді був текст запиту, то він буде виведений на індикатор як запит уведення, 
інакше буде виведений знак питання) і передає уведений рядок ПК командою «Передача 
рядка».  

Після виконання запиту ЕККА повторно запитує дозвіл оплати з затримкою 300 мс. 
Варіанти дозволу оплати: 

− оплату дозволено; 
− дозволено оплату з попереднім виконанням знижки. 
Заборона оплати або виконання команди з помилкою блокує оплату. 



 
IKC-M500 вер.2-01  Протокол обміну з комп’ютером (редакція від 01.04.2013) 

14 

4.5 Виконання знижки з використанням дисконтної карти 

При встановленій опції «ДИСКОНТ» ЕККА при виклику процедури знижки по дисконтній 
карті, командою «Запит параметрів дисконтної карти» запитує відсоток знижки. Після виконання 
знижки, якщо у відповіді є опис дисконтної карти, то він роздруковується у вигляді коментарю, 
інакше друкується коментар з номером дисконтної карти. Знижка застосовується до останнього 
продажу або до суми чека. 

Виконання команди з помилкою блокує знижку. 

4.6 Передача повідомлення про відмову від продажу 

При встановленій опції «ПРОДАЖ» ЕККА повідомляє сервер про відмову від продажу 
товару командою «Повідомлення про відмову від продажу».  У команді вказується код, кількість,  
вартість товару й тип чека. 

4.7 Передача повідомлення про закриття чека 

При встановленій опції «ПРОДАЖ» ЕККА повідомляє сервер про закриття чека командою 
«Повідомлення про закриття чека». 

При встановленій опції «ЖУРНАЛ» ЕККА при закритті касового чека зберігає чек в онлайн- 
журналі. Розмір журналу – 220 записів. Типи записів: інформація про чек, інформація про товар. 
Після запису чека ЕККА передає повідомлення про закриття чека командою «Повідомлення про 
закриття чека». Якщо в журналі недостатньо місця для запису чека, то: видається повідомлення 
«ПОМИЛКА 36», після натискання клавіші [С] ЕККА передає команду «Повідомлення про 
закриття чека». При виконанні команди без помилки провадиться повторна спроба запису чека, 
інакше запис чека в онлайн-журнал відміняється. 

Читання чека з онлайн-журналу провадиться командами «Видати параметри чека» і 
«Видати товар, проданий у чеку». Після зчитування чек необхідно видалити з журналу 
командою «Видалити чек». Чек можна зчитувати як до завершення онлайн-команди (передачею 
відповіді «Зайнятий» і команд читання), так і після. В онлайн-журналі одночасно може 
перебувати кілька чеків. Зчитувати й видаляти чеки можна в довільному порядку. Допустимий 
наступний порядок виконання команд: 

Варіант 1 
Команда ПК Видати товар, 

проданий у чеку 
починаючи з номера 
0 

Наступний  Наступний 

Відповідь ЕККА Товар 1 Товар 2  Товар 3 
Команда ЕККА   Запит 

товару 
 

Відповідь ПК   Опис 
товару 

 

Варіант 2 
Команда ПК Видати товар 

проданий у чеку 
починаючи з індексу 
0 

Наступний  Видати товар проданий 
у чеку починаючи з 
номера 2 

Відповідь ЕККА Товар 1 Товар 2  Товар 3 
Команда ЕККА   Запит 

товару 
 

Відповідь ПК   Опис 
товару 
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4.8 Передача повідомлення про анулювання чека 

При встановленій опції «ПРОДАЖ» ЕККА повідомляє сервер про анулювання чека 
командою «Повідомлення про анулювання чека». 

4.9 Зважування на вагах, підключених до ПК 

Якщо до ЕККА не підключені ваги (жоден з портів не налаштовано в режим роботи з 
вагами), то, при встановленій опції «ВАГИ», при виклику процедури зважування, ЕККА буде 
працювати з вагами, підключеними до сервера, використовуючи команди «Передача ціни на 
ваги» і «Запит ваги товару». 

4.10 Запит дозволу Z-звіту 

При встановленій опції «ЗВIТ» ЕККА перед виконанням денного Z-звіту запитує дозвіл 
командою «Запит дозволу Z-звіту». Якщо команда виконана без помилки, то виконується Z-звіт. 

4.11 Передача повідомлення про приймання або повернення товару 

При встановленій опції «ПРИЙМ.» ЕККА повідомляє сервер про реєстрацію приймання 
або повернення товару командою «Повідомлення про приймання або повернення товару». 

5 Опис команд 

При описі команд: 
− всі номери й індекси починаються з 0, якщо не сказано інакше; 
− повний код товару складається з полів: 
§ додатковий код товару від 0 до 999 999, в бітах 0..19; 
§ код товару від 1 до 9 999 999 999 999, в бітах 20..63; 

− кількість товару вказується помноженою на тисячу для штучних і в грамах для 
вагових товарів; 

− грошові суми вказуються в копійках; 
− коди символів текстових рядків наведено в додатка Б; 
− дата й час вказуються у вигляді 4-байтового лічильники часу, що містить кількість 

секунд, що пройшли з 00:00:00 1 січня 2001 р. 
В ЕККА реалізований автоматичний перехід на літній час і назад, при переході лічильник 

часу змінюється на 3600 секунд.  Період дії літнього часу може бути змінений, або перехід на 
літній час може бути відмінний. 

Умовні позначення, які застосовані при описі команд, наведені в таблиці 5. 
Таблиця 5 
Позначення Пояснення Розмір 

елемента, біт 
Діапазон значень 

[ ] Ознака масиву  - - 
bool Логічний прапор 8  0 – хибно, 1 – істинно 
int8 Ціле зі знаком 8 -128 ÷ 127 
uint8 Ціле без знака 8 0 ÷ 255 
int16 Ціле зі знаком 16 -32768 ÷ 32767 
uint16 Ціле без знака 16 0 ÷ 65535 
int32 Ціле зі знаком 32 -2147483648 ÷ 2147483647 
uint32 Ціле без знака 32 0 ÷ 4294967295 
uint48 Ціле без знака 48 0 ÷ 281474976710655 
uint64 Ціле без знака 64 0 ÷ 18446744073709551615 



 
IKC-M500 вер.2-01  Протокол обміну з комп’ютером (редакція від 01.04.2013) 

16 

 
 

6 Команди комп’ютера 

6.1 Послідовне читання 

Наступний 
Код: 0x00 
Параметри: 
Відповідь: Відповідно до батьківської команди. 
Помилки: 
161 – Команда незастосовна або попередня команда була завершена 

з помилкою; 
162 - Досягнуто кінець даних; 
nn - Помилка батьківської команди. 
Примітки: 
Команда призначена для послідовного зчитування інформації з ЕККА. 

Спочатку передається команда ПК, що називається батьківської, далі одна або 
кілька команд «Наступний». Для зчитування всієї інформації необхідно 
передавати команду  «Наступний» до одержання відповіді з кодом завершення 
162.  У випадку неможливості послідовного зчитування команда виконується з 
кодом завершення 161. 

6.2 Читання ідентифікатора й стану апарата 

Видати ідентифікатор апарата 
Код: 0x09 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем «IKC-M500 вер.2-01». 
Видати заводський номер апарата 
Код: 0x3E 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[11] – рядок тексту «МТ5ххххххх» обмежений нулем; 
uint32 – дата й час запису. 
Помилки: 
93 – помилка в записі; 
94 – номер не запрограмований. 
Видати прапори помилок 
Код: 0x45 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
bool – помилка в заводському номеру; 
bool – виконана максимальна кількість Z-звітів; 
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bool – виконана максимальна кількість аварійних обнулінь; 
bool – помилка читання фіскальної пам'яті; 
bool – помилка запису у фіскальну пам'ять; 
bool – розбіжність даних у фіскальній і оперативній пам'яті; 
bool – помилка читання електронного журналу; 
bool – помилка запису в електронний журнал; 
bool – помилка в денному звіті в оперативній пам'яті; 
bool – товарна база зіпсована; 
bool – помилка в товарній базі; 
bool – резерв. 
Видати термін технічного обслуговування 
Код: 0x46 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint32 – гранична дата й час технічного обслуговування, або нуль – 

термін не встановлений. 
Видати стан модема передачі контрольно-звітної інформації 
Код: 0x6F 
Параметри:  
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint32 – номер модема якщо апарат персоналізований або нуль якщо 

апарат не персоналізований; 
uint8 – байт конфігурації модема; 
uint16 - кількість не завантажених модемом чеків/звітів, або нуль 

якщо апарат не персоналізований; 
uint16 - кількість не переданих еквайєру чеків/звітів, або нуль якщо 

апарат не персоналізований; 
uint32 – час до блокування через не передачу інформації еквайєру, 

або 0xffffffff – блокування відсутнє, або нуль якщо апарат 
не персоналізований. 

Помилки: 
40 – команда не підтримується в нефіскальному режимі. 

6.3 Читання/установка дати й часу 

Видати поточну дату й час 
Код: 0x03 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint32 – поточна дата й час. 
Установити дату й час 
Код: 0x04 
Параметри: 
uint32 – дата й час. 
Відповідь: 
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uint8 – код завершення. 
Помилки: 
50 – необхідне проведення Z-звіту; 
150 – неприпустиме значення; 
166 – зміна дати у фіскальному режимі заборонена. 

6.4 Обслуговування користувачів 

Видати ідентифікатор користувача 
Код: 0x0A 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8 – ідентифікатор користувача: 

0 – користувач не зареєстрований; 
1 – касир; 
2 – адміністратор; 
4 – податковий інспектор; 
8 – технік; 

uint8 – номер зареєстрованого касира (від 1 до 8). Інформативний 
якщо користувач касир. 

Видати кількість дозволених касирів 
Код: 0x0B 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8 – кількість дозволених касирів. 
Установити кількість дозволених касирів 
Код: 0x0C 
Параметри: 
uint8 – кількість дозволених касирів (від 1 до 8). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
150 – неприпустима кількість; 
167  – кількість, менша за номер зареєстрованого касира. 
Видати дані касира 
Код: 0x0D 
Параметри: 
uint8 – номер касира (від 0 до 7). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
uint8[23] – ім'я касира, рядок тексту обмежений нулем; 
uint32 – пароль касира; 
uint32 – сума службового внесення готівки; 
uint32 – сума службової видачі готівки; 
uint32[3] – сума продажів по формах оплат (готівкою, картою, у 

кредит); 
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uint32[3] – сума виплат по формах оплат (готівкою, картою, у кредит). 
Помилки: 
150 – недопустимий номер. 
Примітки: 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Установити ім'я касира 
Код: 0x0E 
Параметри: 
uint8 – номер касира (від 0 до 7). 
uint8[] – ім'я касира, рядок тексту (до 22 символів) обмежений 

нулем; 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
50 – необхідне проведення Z-звіту; 
150 – недопустимий номер. 
Установити пароль касира 
Код: 0x0F 
Параметри: 
uint8 – номер касира (від 0 до 7); 
uint32 – пароль (від 0 до 99999999). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
150 – недопустимий номер; 
151 – недопустимий пароль. 
Видати паролі адміністратора, податкового інспектора й техніка 
Код: 0x10 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
uint32 – пароль адміністратора; 
uint32 – пароль податкового інспектора; 
uint32 – пароль техніка (якщо технік не зареєстрований, то нуль). 
Установити пароль адміністратора 
Код: 0x11 
Параметри: 
uint32 – пароль (від 0 до 99999999). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Установити пароль податкового інспектора 
Код: 0x12 
Параметри: 
uint32 – пароль (від 0 до 99999999). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
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150 – недопустимий пароль. 
Установити пароль техніка 
Код: 0x13 
Параметри: 
uint32 – пароль (від 0 до 99999999). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
170 – потрібна реєстрація техніка; 
150 – недопустимий пароль. 

6.5 Читання/установка параметрів 

Видати параметри друку 
Код: 0x15 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8 – проміжок між чеками (від 0 до 50 відповідає проміжку від 0 

до 12,5 мм із дискретністю 0,25 мм); 
uint8 – друк стислим шрифтом (0 – не використовується, 1 – 

контрольної стрічки, 2 – всіх чеків); 
uint8 – контрастність друку (від 50 до 150 відповідає контрастності 

від 50% до 150%); 
uint8 – інтервал між рядками (від 0 до 8 відповідає інтервалу від 0 

до 2 мм із дискретністю 0,25 мм). 
Установити параметр друку 
Код: 0x16 
Параметри: 
uint8 – номер параметра (від 0 до 3 у послідовності попередньої 

команди); 
uint8 – значення параметра (діапазон значень як у попередній 

команді). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
150 – недопустимий номер параметра; 
151 - неприпустиме значення параметра. 
Видати опції 
Код: 0x17 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
bool – дозвіл касирові й технікові друкувати копії останнього чека 

контрольної стрічки; 
bool – дозвіл друку кінцевого повідомлення в касовому чеку; 
bool – дозвіл продажів; 
bool – дозвіл виплат; 
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bool – дозвіл касирові й технікові переглядати суму готівки в 
грошовій скриньці; 

bool – дозвіл касирові виконувати денний z-звіт; 
bool – дозвіл друку штрих-коду товару в касовому чеку; 
uint8 – висота штрих-коду (від 5 до 20 відповідає висоті в мм); 
bool – дозвіл при підключених вагах уводити вагу вагового товару 

із клавіатури; 
bool – дозвіл повтору останнього продажу натисканням клавіші [КТ]. 
Установити опцію 
Код: 0x18 
Параметри: 
uint8 – номер опції (від 0 до 9 у послідовності попередньої 

команди); 
bool/uint8 - значення опції (діапазон значень як у попередній 

команді). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
150 – недопустимий номер опції; 
151 - неприпустиме значення параметра. 
Примітки: 
В апараті блокується одночасна заборона продажів і виплат, тому, при 

зміні дозволів продажів і виплат, спочатку повинна подаватися команда, у 
якій дозволяється продаж (виплата). 

Видати тайм-аути 
Код: 0x19 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – тайм-аут переходу в режим годинника (від 30 до 300 с, або 0 

– режим годинника відключений); 
uint16 – тайм-аут автовимикання (від 60 до 28800 с). 
Установити тайм-аут 
Код: 0x1A 
Параметри: 
uint8 – номер тайм-ауту (від 0 до 1 у послідовності попередньої 

команди); 
uint16 – тайм-аут (діапазон значень як у попередній команді). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
150 – недопустимий номер тайм-ауту; 
151 - неприпустиме значення тайм-ауту. 
Видати формати штрих-кодів зі змінною частиною 
Код: 0x1B 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
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uint8[9] – формати 13-ти розрядних штрих-кодів, що починаються 
відповідно з 20..28 (1..4 - формат коду згідно додатка Г, 0 
- не код зі змінною частиною). 

Установити формати штрих-кодів зі змінною частиною 
Код: 0x1C 
Параметри: 
uint8[9] – формати 13-ти розрядних штрих-кодів, що починаються 

відповідно з 20..28 (1..4 - формат коду згідно додатка Г, 0 
- не код зі змінною частиною). 

Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
Помилки: 
150..158 – неприпустиме значення параметра 1..9 
Видати рядок початкового повідомлення 
Код: 0x1D 
Параметри: 
uint8 – номер рядка (від 0 до 4). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8 – шрифт (0 – нормальний, 1 – високий, 2 – широкий); 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 32). 
Помилки: 
150 – недопустимий номер. 
Примітки: 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Установити рядок початкового повідомлення 
Код: 0x1E 
Параметри: 
uint8 – номер рядка (від 0 до 4); 
uint8 – шрифт (0 – нормальний, 1 – високий, 2 – широкий); 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 32). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
Помилки: 
50 - необхідне проведення Z-звіту; 
150 – недопустимий номер. 

Видати рядок кінцевого повідомлення 
Код: 0x1F 
Параметри: 
uint8 – номер рядка (від 0 до 2). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8 – шрифт (0 – нормальний, 1 – високий, 2 – широкий); 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 32). 
Помилки: 
150 – недопустимий номер. 
Примітки: 
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Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Установити рядок кінцевого повідомлення 
Код: 0x20 
Параметри: 
uint8 – номер рядка (від 0 до 2); 
uint8 – шрифт (0 – нормальний, 1 – високий, 2 – широкий); 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 32). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
Помилки: 
50 - необхідне проведення Z-звіту; 
150 – недопустимий номер. 
Видати текстову заготівку 
Код: 0x23 
Параметри: 
uint8 – номер заготівки (від 0 до 19). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8 – положення курсору (від 0 до 27); 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 28). 
Помилки: 
150 – недопустимий номер. 
Примітки: 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Установити текстову заготівку 
Код: 0x24 
Параметри: 
uint8 – номер заготівки (від 0 до 19); 
uint8 – положення курсору (від 0 до <довжина рядка - 1>); 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 28). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
Помилки: 
150 – недопустимий номер; 
151 – неприпустиме положення курсору. 
Видати назву збору 
Код: 0x25 
Параметри: 
uint8 – номер збору (від 0 до 3, відповідає податковим групам А, Б, 

В, Г). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 22). 
Помилки: 
150 – недопустимий номер. 
Примітки: 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  
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Установити назву збору 
Код: 0x26 
Параметри: 
uint8 – номер збору (від 0 до 3, відповідає податковим групам А, Б, 

В, Г). 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 22). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
Помилки: 
50 - необхідне проведення Z-звіту; 
150 – недопустимий номер. 

Видати функцію клавіші швидкого доступу 
Код: 0x27 
Параметри: 
uint8 – номер клавіші (від 0 до 7, відповідає клавішам Т1..Т4 і 

комбінаціям клавіш ФТ1..ФТ4). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 32, 

коди символів відповідно до додатка В). 
Помилки: 
150 – недопустимий номер. 

Установити функцію клавіші швидкого доступу 
Код: 0x28 
Параметри: 
uint8 – номер клавіші (від 0 до 7, відповідає клавішам Т1..Т4 і 

комбінаціям клавіш ФТ1..ФТ4). 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 32, 

коди символів відповідно до додатка В). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
Помилки: 
150 – недопустимий номер. 

Видати дозволи форм оплати 
Код: 0x29 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8 – прапори дозволів в бітах 0..5, відповідно оплата готівкою, 

оплата картою, оплата в кредит, виплата готівкою, виплата 
картою, виплата в кредит. Одиничне значення біта відповідає 
дозволу форми оплати. 

Установити дозволи форм оплати 
Код: 0x2A 
Параметри: 
uint8 – прапори дозволів (аналогічно попередній команді). 
Відповідь: 
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uint8 – код завершення; 
Видати фіксовані знижки й націнки, дозволи знижок і націнок 
Код: 0x2B 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – знижка (від 0 до 9999, відповідає знижці від 0% до 99,99%); 
uint16 – націнка (від 0 до 9999, відповідає націнці від 0% до 

99,99%); 
bool - дозвіл знижок; 
bool - дозвіл націнок. 
Установити фіксовані знижки й націнки 
Код: 0x2C 
Параметри: 
uint16 – знижка (від 0 до 9999, відповідає знижці від 0% до 99,99%); 
uint16 – націнка (від 0 до 9999, відповідає націнці від 0% до 

99,99%); 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
150 – неприпустима знижка; 
151 – неприпустима націнка. 

Установити дозволи знижок і націнок 
Код: 0x2D 
Параметри: 
bool - дозвіл знижок; 
bool - дозвіл націнок. 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Видати найменування операції виплати 
Код: 0x6B 
Параметри: 
uint8 – номер найменування (від 0 до 3). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 30). 
Помилки: 
150 – недопустимий номер. 
Примітки: 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Установити найменування операції виплати 
Код: 0x6C 
Параметри: 
uint8 – номер найменування (від 0 до 3); 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 30). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
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Помилки: 
50 - необхідне проведення Z-звіту; 
150 – недопустимий номер. 
Видати параметри зв'язку із комп’ютером 
Код: 0x5A 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – параметр «ПА.1»; 
uint16 – параметр «ПА.2»; 
uint16 – параметр «ПА.3»; 
uint16 – параметр «ОЧІК»; 
uint16 – параметр «ПОВТОР»; 
uint16 – параметр «МОВЧ». 
Примітки: 
Значення параметрів відповідно до таблиці 3. 
Установити параметр зв'язку із комп’ютером 
Код: 0x5B 
Параметри: 
uint8 – номер параметра: 

0 - «ПА.1»; 
1 - «ПА.2»; 
2 - «ПА.3»; 
3 - «ОЧІК»; 
4 - «ПОВТОР»; 
5 - «МОВЧ»; 

uint16 – значення параметра. 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
Помилки: 
150..151 – неприпустиме значення параметра 1..2. 
Примітки: 
Значення параметрів відповідно до таблиці 3. 
Видати режим індикації обміну із комп’ютером 
Код: 0x63 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8 – прапори: 

біт 0 - дозвіл індикації обміну із ПК (символ 'C'); 
біт 1 - дозвіл індикації зміни опису товарів із ПК 

(символ 'Т'). 
Установити режим індикації обміну із комп’ютером 
Код: 0x64 
Параметри: 
uint8 – прапори: 

біт 0 - дозвіл індикації обміну із ПК (символ 'C'); 
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біт 1 - дозвіл індикації зміни опису товарів із ПК 
(символ 'Т'). 

Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Видати режим формування звіту за період 
Код: 0x65 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
bool – код режиму (0 - при закритті чека, 1 - при виконанні 

денного Z-звіту). 
Установити режим формування звіту за період 
Код: 0x66 
Параметри: 
bool – код режиму (0 - при закритті чека, 1 - при виконанні 

денного Z-звіту). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
50 - необхідне проведення Z-звіту. 
Видати параметри дисконтної групи  
Код: 0x53 
Параметри: 
uint8 – номер групи (від 1 до 15). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8 – номер групи (від 1 до 15); 
uint16 – знижка (від 1 до 9999, відповідає знижці від 0,01% до 

99,99% або 0 – група заборонена); 
uint64 – мінімальний номер платіжної карти (від 1 до 

9 999 999 999 999); 
uint64 – максимальний номер платіжної карти (від 1 до 

9 999 999 999 999); 
uint8 – умови виконання знижки: 

біт 0 - у діапазоні дат; 
біт 1 - у часовий проміжок; 
біт 2 - у дні тижня; 

uint32 - початкова дата й час; 
uint32 - кінцева дата й час; 
uint16 – початок часового проміжку (кількість хвилин від початку 

дня); 
uint16 – кінець часового проміжку (кількість хвилин від початку 

дня); 
uint8 – дні виконання знижки (одиниця в бітах 0..6 дозвіл 

відповідно від понеділка до неділі). 
Помилки: 
150 – недопустимий номер групи; 
162 - досягнуто кінець даних. 
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Примітки:  
Команду виконує пошук дозволеної дисконтної групи, починаючи із 

зазначеного номера. 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Установити параметри дисконтної групи  
Код: 0x54 
Параметри: 
uint8 – номер групи (від 1 до 15). 
uint16 – знижка (від 1 до 9999, відповідає знижці від 0,01% до 

99,99% або 0 – група заборонена); 
uint64 – мінімальний номер платіжної карти (від 1 до 

9 999 999 999 999); 
uint64 – максимальний номер платіжної карти (від 1 до 

9 999 999 999 999); 
uint8 – умови виконання знижки: 

біт 0 - у діапазоні дат; 
біт 1 - у часовий проміжок; 
біт 2 - у дні тижня; 

uint32 - початкова дата (час повинен бути 00:00:00); 
uint32 - кінцева дата (час повинен бути 23:59:59); 
uint16 – початок часового проміжку (кількість хвилин від початку 

дня); 
uint16 – кінець часового проміжку (кількість хвилин від початку 

дня); 
uint8 – дні виконання знижки (одиниця в бітах 0..6 дозвіл 

відповідно в понеділок .. неділя). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
150..53 – недопустимий параметр, відповідно 1..4. 
Видати період дії літнього часу 
Код: 0x4D 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8 – місяць переходу на літній час (3 – березень, 4 – квітень) 

або 0 - літній час скасовано;  
uint8 – номер неділі переходу на літній час (від 1 до 5, 5 - 

остання неділя місяця); 
uint8 – місяць закінчення дії літнього часу (10 – жовтень, 11 - 

листопад); 
uint8 – номер неділі закінчення дії літнього часу (від 1 до 5, 5 - 

остання неділя місяця). 
Установити період дії літнього часу 
Код: 0x4E 
Параметри: 
uint8 – місяць переходу на літній час (3 – березень, 4 - квітень) 

або 0 - літній час скасовано;  
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uint8 – номер неділі переходу на літній час (від 1 до 5, 5 - 
остання неділя місяця); 

uint8 – місяць закінчення дії літнього часу (10 – жовтень, 11 - 
листопад); 

uint8 – номер неділі закінчення дії літнього часу (від 1 до 5, 5 - 
остання неділя місяця). 

Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
Помилки: 
50 - необхідне проведення Z-звіту; 
150..153 – неприпустиме значення параметра 1..4. 

6.6 Обслуговування товарів 

Видати назву товарної групи 
Код: 0x21 
Параметри: 
uint8 – номер групи (від 0 до 99). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 20). 
Помилки: 
150 – недопустимий номер. 
Примітки: 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Установити назву товарної групи 
Код: 0x22 
Параметри: 
uint8 – номер групи (від 0 до 99); 
uint8[] – рядок тексту обмежений нулем (кількість символів до 20). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
Помилки: 
150 – недопустимий номер. 

Видати параметри бази товарів 
Код: 0x32 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8 – максимальна довжина назви товару (від 20 до 31); 
uint16 – ємність бази товарів - максимальна кількість товарів; 
uint16 – кількість запрограмованих товарів, включаючи збійні записи; 
uint16 – кількість збійних записів. 
Установити максимальну довжину назви товару 
Код: 0x33 
Параметри: 
uint8 – максимальна довжина назви товару (від 20 до 31). 
Відповідь: 
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uint8 – код завершення. 
Помилки: 
165 – заборонено при не порожній базі; 
150 – неприпустима довжина. 
Видати кількість записів у звіті по товарах 
Код: 0x50 
Параметри: 
bool – тип звіту (0 – за зміну, 1 – за період). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – кількість записів (від 0 до <ємність бази товарів>). 
Видати товар за номером 
Код: 0x34 
Параметри: 
uint16 – номер товару в базі товарів апарата (від 0 до <ємність бази 

товарів - 1>); 
bool - тип запису (опціональний параметр, якщо немає параметра або 

(0) – те правильний запис, якщо (1) – те збійний запис). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – номер товару в базі товарів апарата (номер з команди або 

номер найближчого запрограмованого товару); 
uint32 – ціна товару; 
uint8 – номер товарної групи (від 0 до 99); 
uint8 – атрибути товару: 

біти 0..2 – податкова група (0..4 відповідає групам А..Д); 
біт 3 – ваговий (1) / штучний (0); 
біт 4 – контролювати наявність товару (1); 
біт 5 – блокувати продаж, якщо товару немає в наявності 

(1); 
біти 6,7 – номер найменування операції виплати. 

uint32 – наявність товару; 
uint32 – кількість продажів; 
uint32 – кількість виплат; 
uint32 – сума продажів; 
uint32 – сума виплат; 
uint32 – сума знижок при продажах; 
uint32 – сума знижок при виплатах; 
uint32 – сума націнок при продажах; 
uint32 – сума націнок при виплатах; 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint8[] – назва товару, рядок тексту обмежений нулем 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150 – недопустимий номер запису; 
162 - досягнуто кінець даних. 
Примітки:  
Якщо товар із зазначеним номером не запрограмований, то видається 

найближчий (у бік збільшення номера) запрограмований товар. 



 
IKC-M500 вер.2-01  Протокол обміну з комп’ютером (редакція від 01.04.2013) 

31 

Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  
Наявність товару дійсна, якщо атрибут контролю наявності дорівнює 1.  
Суми продажів і виплат з урахуванням націнок і знижок. 
Видати товар за номером з ненульовим звітом зміни 
Код: 0x35 
Параметри: 
uint16 – номер товару в базі товарів апарата(від 0 до <ємність бази 

товарів - 1>). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – номер товару в базі товарів апарата (номер з команди або 

номер найближчого товару, що продавався); 
uint32 – ціна товару; 
uint8 – номер товарної групи (від 0 до 99); 
uint8 – атрибути товару: 

біти 0..2 – податкова група (0..4 відповідає групам А..Д); 
біт 3 – ваговий (1) / штучний (0); 
біт 4 – контролювати наявність товару (1); 
біт 5 – блокувати продаж, якщо товару немає в наявності 

(1); 
біти 6,7 – номер найменування операції виплати. 

uint32 – наявність товару; 
uint32 – кількість продажів; 
uint32 – кількість виплат; 
uint32 – сума продажів; 
uint32 – сума виплат; 
uint32 – сума знижок при продажах; 
uint32 – сума знижок при виплатах; 
uint32 – сума націнок при продажах; 
uint32 – сума націнок при виплатах; 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint8[] – назва товару, рядок тексту обмежений нулем 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150 – недопустимий номер запису; 
162 - досягнуто кінець даних. 
Примітки:  
Якщо товар із зазначеним номером не запрограмований або товар не 

продавався протягом зміни, то видається найближчий (у бік збільшення 
номера) товар, що продавався. 

Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  
Наявність товару дійсна, якщо атрибут контролю наявності дорівнює 1.  
Суми продажів і виплат з урахуванням націнок і знижок. 
Видати товар за номеру з ненульовим звітом періоду 
Код: 0x48 
Параметри: 
uint16 – номер товару в базі товарів апарата (від 0 до <ємність бази 

товарів - 1>); 
Відповідь: 
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uint8 – код завершення; 
uint16 – номер товару в базі товарів апарата (номер з команди або 

номер найближчого запрограмованого товару); 
uint32 – ціна товару; 
uint8 – номер товарної групи (від 0 до 99); 
uint8 – атрибути товару: 

біти 0..2 – податкова група (0..4 відповідає групам А..Д); 
біт 3 – ваговий (1) / штучний (0); 
біт 4 – контролювати наявність товару (1); 
біт 5 – блокувати продаж, якщо товару немає в наявності 

(1); 
біти 6,7 – номер найменування операції виплати. 

uint32 – наявність товару; 
uint32 – кількість продажів; 
uint32 – кількість виплат; 
uint32 – сума продажів; 
uint32 – сума виплат; 
uint32 – сума знижок при продажах; 
uint32 – сума знижок при виплатах; 
uint32 – сума націнок при продажах; 
uint32 – сума націнок при виплатах; 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint8[] – назва товару, рядок тексту обмежений нулем 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150 – недопустимий номер; 
162 - досягнуто кінець даних. 
Примітки:  
Якщо товар із зазначеним номером не запрограмований або без продажів 

за період, то видається найближчий (у бік збільшення номера) товар, що має 
продажі за період. 

Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  
Наявність товару дійсна, якщо атрибут контролю наявності дорівнює 1.  
Суми продажів і виплат з урахуванням націнок і знижок. 
Видати товар за кодом 
Код: 0x36 
Параметри: 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – номер товару в базі товарів апарата (від 0 до <ємність бази 

товарів - 1>); 
uint32 – ціна товару; 
uint8 – номер товарної групи (від 0 до 99); 
uint8 – атрибути товару: 

біти 0..2 – податкова група (0..4 відповідає групам А..Д); 
біт 3 – ваговий (1) / штучний (0); 
біт 4 – контролювати наявність товару (1); 
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біт 5 – блокувати продаж, якщо товару немає в наявності 
(1); 

біти 6,7 – номер найменування операції виплати. 
uint32 – наявність товару; 
uint32 – кількість продажів; 
uint32 – кількість виплат; 
uint32 – сума продажів; 
uint32 – сума виплат; 
uint32 – сума знижок при продажах; 
uint32 – сума знижок при виплатах; 
uint32 – сума націнок при продажах; 
uint32 – сума націнок при виплатах; 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint8[] – назва товару, рядок тексту обмежений нулем 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150 – недопустимий повний код товару; 
20 - товар не знайдений; 
19 - товар зіпсований. 
Примітки:  
Час виконання команди включає час пошуку товару в товарній базі 

(максимальний час пошуку становить 40 мс). 
Наявність товару дійсна, якщо атрибут контролю наявності дорівнює 1.  
Суми продажів і виплат з урахуванням націнок і знижок. 
Видати товар за діапазоном кодів 
Код: 0x5E 
Параметри: 
uint64 – початковий повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint64 – кінцевий повний код товару (діапазон згідно п.5). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – номер товару в базі товарів апарата (від 0 до <ємність бази 

товарів - 1>); 
uint32 – ціна товару; 
uint8 – номер товарної групи (від 0 до 99); 
uint8 – атрибути товару: 

біти 0..2 – податкова група (0..4 відповідає групам А..Д); 
біт 3 – ваговий (1) / штучний (0); 
біт 4 – контролювати наявність товару (1); 
біт 5 – блокувати продаж, якщо товару немає в наявності 

(1); 
біти 6,7 – номер найменування операції виплати. 

uint32 – наявність товару; 
uint32 – кількість продажів; 
uint32 – кількість виплат; 
uint32 – сума продажів; 
uint32 – сума виплат; 
uint32 – сума знижок при продажах; 
uint32 – сума знижок при виплатах; 
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uint32 – сума націнок при продажах; 
uint32 – сума націнок при виплатах; 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint8[] – назва товару, рядок тексту обмежений нулем 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150..151 – недопустимий повний код товару; 
162 - досягнуто кінець даних. 
Примітки:  
Наявність товару дійсна, якщо атрибут контролю наявності дорівнює 1.  
Суми продажів і виплат з урахуванням націнок і знижок. 
Команда шукає товари з кодами що входять в заданий діапазон, зіпсовані 

записи пропускаються. 
Час виконання команди включає час пошуку товару в товарній базі 

(максимальний час пошуку дорівнює 40 мс). 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Видати товар з неприпустимою наявністю  
Код: 0x52 
Параметри: 
uint16 – номер товару в базі товарів апарата (від 0 до <ємність бази 

товарів - 1>); 
uint8 – номер товарної групи (від 1 до 100 – товари заданої групи, 

0 – товари всіх груп); 
uint32 – неприпустима наявність товару. 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – номер товару в базі товарів апарата (номер з команди або 

номер найближчого товару); 
uint32 – ціна товару; 
uint8 – номер товарної групи (від 0 до 99); 
uint8 – атрибути товару: 

біти 0..2 – податкова група (0..4 відповідає групам А..Д); 
біт 3 – ваговий (1) / штучний (0); 
біт 4 – контролювати наявність товару (1); 
біт 5 – блокувати продаж, якщо товару немає в наявності 

(1); 
біти 6,7 – номер найменування операції виплати. 

uint32 – наявність товару; 
uint32 – кількість продажів; 
uint32 – кількість виплат; 
uint32 – сума продажів; 
uint32 – сума виплат; 
uint32 – сума знижок при продажах; 
uint32 – сума знижок при виплатах; 
uint32 – сума націнок при продажах; 
uint32 – сума націнок при виплатах; 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint8[] – назва товару, рядок тексту обмежений нулем 
Помилки: 
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99 – база зіпсована; 
150 – недопустимий номер запису; 
162 - досягнуто кінець даних. 
Примітки:  
Команда виконує пошук товару в базі, починаючи із запису <номер товару 

в базі товарів апарата>, який відповідає наступним вимогам: 
• товар з контролем наявності; 
• наявність товару менше або дорівнює параметру <неприпустима 

наявність>; 
• якщо параметр <номер групи> дорівнює нулю, то незалежно від номера 

товарної групи, інакше з номером товарної групи, що збігає з 
параметром <номер товарної групи>. 

Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Записати/оновити товар за номером 
Код: 0x37 
Параметри: 
uint16 – номер товару в базі товарів апарата (від 0 до <ємність бази 

товарів - 1>); 
uint32 – ціна товару (0..999999999); 
uint8 – номер товарної групи (від 0 до 99); 
uint8 – атрибути товару: 

біти 0..2 – податкова група (0..4 відповідає групам А..Д); 
біт 3 – ваговий (1) / штучний (0); 
біт 4 – контролювати наявність товару (1); 
біт 5 – блокувати продаж, якщо товару немає в наявності 

(1); 
біти 6,7 – номер найменування операції виплати. 

uint32 – наявність товару (0..999999999); 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint8[] – назва товару, рядок тексту обмежений нулем. 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150..156 – неприпустиме значення параметра 1..7; 
163 – товар перебуває у відкритому чеку; 
50 - необхідне проведення Z-звіту. 
Примітки:  
Якщо товар із зазначеним номером не запрограмований, то програмується 

товар. 
Якщо товар із зазначеним номером запрограмований і не продавався з 

початку зміни або товар зіпсований, то нові дані заміняють старі. 
Наявність товару записується, якщо атрибут контролю наявності дорівнює 

одиниці.  
Суми й кількості продажів, виплат, знижок і націнок обнулюються. 
При виконанні команди не перевіряється наявність у базі товарів з 

однаковими кодами. 
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Записати/оновити товар за кодом (варіант 1) 
Код: 0x38 
Параметри: 
uint32 – ціна товару (0..999999999); 
uint8 – номер товарної групи (від 0 до 99); 
uint8 – атрибути товару: 

біти 0..2 – податкова група (0..4 відповідає групам А..Д); 
біт 3 – ваговий (1) / штучний (0); 
біт 4 – контролювати наявність товару (1); 
біт 5 – блокувати продаж, якщо товару немає в наявності 

(1); 
біти 6,7 – номер найменування операції виплати. 

uint32 – наявність товару (0..999999999); 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint8[] – назва товару, рядок тексту обмежений нулем. 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150..155 – неприпустиме значення параметра 1..6; 
45 - база заповнена; 
163 – товар перебуває у відкритому чеку; 
50 - необхідне проведення Z-звіту. 
Примітки:  
Якщо товар із зазначеним кодом не запрограмований, то програмується 

товар. 
Якщо товар із зазначеним кодом запрограмований і не продавався з 

початку зміни або товар зіпсований, то нові дані заміняють старі. 
Наявність товару записується, якщо атрибут контролю наявності дорівнює 

одиниці.  
Суми й кількості продажів, виплат, знижок і націнок обнулюються. 
Час виконання команди включає час пошуку товару в товарній базі 

(максимальний час пошуку дорівнює 40 мс). 
Записати/оновити товар за кодом (варіант 2) 
Код: 0x51 
Параметри: 
uint32 – ціна товару (0..999999999); 
uint8 – номер товарної групи (від 0 до 99); 
uint8 – атрибути товару: 

біти 0..2 – податкова група (0..4 відповідає групам А..Д); 
біт 3 – ваговий (1) / штучний (0); 
біт 4 – контролювати наявність товару (1); 
біт 5 – блокувати продаж, якщо товару немає в наявності 

(1); 
біти 6,7 – номер найменування операції виплати. 

uint32 – наявність товару (0..999999999); 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint8[] – назва товару, рядок тексту обмежений нулем. 
Відповідь: 
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uint8 – код завершення. 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150..155 – неприпустиме значення параметра 1..6; 
45 - база заповнена; 
163 – товар перебуває у відкритому чеку; 
165 - зміна наявності приводить до неприпустимого результату. 
Примітки:  
Якщо товар із зазначеним кодом не запрограмований, то програмується 

товар. Суми й кількості продажів, виплат, знижок і націнок обнулюються. 
Якщо товар із зазначеним кодом запрограмований і не у відкритому чеку, 

то оновлюється ціна, а наявність товару збільшується на величину наявності 
з команди. 

Час виконання команди включає час пошуку товару в товарній базі 
(максимальний час пошуку дорівнює 40 мс). 

Установити ціну товару за кодом 
Код: 0x39 
Параметри: 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint32 – ціна товару (0..999999999). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150..151 – неприпустиме значення параметра 1..2; 
20 - товар не запрограмований; 
163 – товар перебуває у відкритому чеку; 
19 - товар зіпсований. 
Примітки:  
Час виконання команди включає час пошуку товару в товарній базі 

(максимальний час пошуку дорівнює 40 мс). 
Установити наявність товару за кодом 
Код: 0x3A 
Параметри: 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint32 – ціна товару (0..999999999); 
uint8 – код дії (0 - установити наявність, 1 - збільшити наявність, 

2 - зменшити наявність). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150..151 – неприпустиме значення параметра 1..2; 
20 - товар не запрограмований; 
163 – товар перебуває у відкритому чеку; 
19 - товар зіпсований; 
165 - зміна наявності товару приводить до неприпустимого 

результату. 
Примітки:  
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Час виконання команди включає час пошуку товару в товарній базі 
(максимальний час пошуку дорівнює 40 мс). 

Видалити товар за номером 
Код: 0x3B 
Параметри: 
uint16 – номер товару в базі товарів апарата (від 0 до <ємність бази 

товарів - 1>). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150 – неприпустиме значення номера товару; 
163 – товар перебуває у відкритому чеку; 
50 - необхідне проведення Z-звіту. 
Видалити товар за кодом 
Код: 0x3C 
Параметри: 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150 – неприпустиме значення коду товару; 
163 – товар перебуває у відкритому чеку; 
50 - необхідне проведення Z-звіту. 
Примітки:  
Час виконання команди включає час пошуку товару в товарній базі 

(максимальний час пошуку дорівнює 40 мс). 
Очистити базу товарів 
Код: 0x3D 
Параметри: 
bool - тип очищення (опціональний параметр, якщо немає параметра 

або (0) – те повне очищення, якщо (1) – те видалення 
збійних записів). 

Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
50 - необхідне проведення Z-звіту. 
Примітки:  
Якщо база зіпсована, то дозволено повне очищення навіть при відкритій 

зміні. Видалення збійних записів заборонено при зіпсованій базі. 
Обнулити  звіт за період по діапазону кодів товарів 
Код: 0x55 
Параметри: 
uint64 – початковий повний код товару (діапазон згідно п.5) або 0. 
uint64 – кінцевий повний код товару (діапазон згідно п.5) або 0. 
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Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150..151 – неприпустиме значення параметра. 
Примітки: 
Якщо обидва параметри дорівнюють нулю, то обнуління звітів всіх 

товарів. 
Обнулити  звіт за період по діапазоні номерів товарних груп 
Код: 0x56 
Параметри: 
uint64 – номер початкової групи (від 1 до 100) або 0; 
uint64 – номер кінцевої групи (від 1 до 100) або 0. 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150..151 – неприпустиме значення параметра. 
Примітки: 
Якщо обидва параметри дорівнюють нулю, то обнуління звітів всіх 

товарів. 

6.7 Обслуговування онлайн-журналу 

Видати чек з онлайн-журналу (варіант 1) 
Код: 0x49 
Параметри: 
uint16 – порядковий номер чека в онлайн-журналі (від 0 до 0xfffe); 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – номер касового чека (від 1 до 0xfffe); 
uint8 – тип чека: 

0 – чек продажу; 
1 – чек виплати; 
128 - анульований чек продажу; 
129 - анульований чек виплати; 

uint8 – номер касира (від 1 до 8); 
uint8 – кількість найменувань товарів; 
uint32[3] – оплата готівкою, картою, у кредит; 
uint32 – знижка; 
uint32 – націнка; 
uint64 – номер дисконтної карти. 
Примітки: 
Для анульованого чека в полі «номер касового чека» номер наступного 

чека. 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Видати чек з онлайн-журналу (варіант 2) 
Код: 0x59 
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Параметри: 
uint16 – порядковий номер чека в онлайн-журналі (від 0 до 0xfffe); 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – номер касового чека (від 1 до 0xfffe); 
uint8 – тип чека: 

0 – чек продажу; 
1 – чек виплати; 
128 - анульований чек продажу; 
129 - анульований чек виплати; 

uint8 – номер касира (від 1 до 8); 
uint8 – кількість найменувань товарів; 
uint32[3] – оплата готівкою, картою, у кредит; 
uint32 – знижка; 
uint32 – націнка; 
uint64 – номер дисконтної карти; 
uint32 – дата й час закриття чека. 
Примітки: 
Для анульованого чека в полі «номер касового чека» номер наступного 

чека. 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Видати товар з онлайн-журналу 
Код: 0x4A 
Параметри: 
uint16 – номер касового чека (від 1 до 0xfffe); 
uint16 – порядковий номер товару в чеку (від 0 до 0xfffe). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint32 – кількість; 
uint32 – вартість; 
uint32 – знижка; 
uint32 – націнка. 
Помилки: 
99 – база зіпсована; 
150 – недопустимий номер касового чека; 
151 – недопустимий порядковий номер; 
162 - досягнуто кінець даних. 
Примітки:   
Дана команда передає інформацію про товари, продані у чеку з онлайн- 

журналу. 
Інформація доступна для зчитування до її видалення командою «Видалити 

чек з онлайн-журналу». 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Видалити чек з онлайн-журналу 
Код: 0x4B 
Параметри: 
uint16 – номер касового чека (від 1 до 0xfffe). 
Відповідь: 
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uint8 – код завершення. 
Помилки: 
150 – недопустимий номер касового чека; 
162 - досягнуто кінець даних. 
Примітки:   
По команді «Наступний» видаляється чек з наступним номером касового 

чека. 

6.8 Обслуговування електронного журналу 

Видати режим формування електронного журналу 
Код: 0x69 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8 – режим: 

біт 0 - контрольна стрічка формується(у фіскальному режимі 
завжди 1); 

біт 1 - сервісна інформація формується; 
біт 2 - контрольна стрічка друкується(фіскальному режимі 

завжди 1). 
Установити режим формування електронного журналу 
Код: 0x6A 
Параметри: 
uint8 – режим: 

біт 0 - контрольну стрічку формувати(у фіскальному режимі 
не опрацьовується); 

біт 1 - сервісну інформацію формувати; 
біт 2 - контрольну стрічку друкувати(у фіскальному режимі 

не опрацьовується). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
50 - необхідне проведення Z-звіту. 
Видати вільний об'єм електронного журналу 
Код: 0x14 
Параметри: 
Відповідь: 
uint32 – кількість вільних байт в електронному журналі. 
Видати параметри електронного журналу 
Код: 0x68 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8 – доступна кількість журналів (від 1 до 10); 
uint8[] – параметри журналів (для всіх доступних журналів, 

починаючи з поточного): 
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uint16 – номер зміни (у фіскальному режимі від 1 до 
2508, у нефіскальному режимі 1); 

uint8 – номер журналу в зміні (від 1); 
uint32 – довжина контрольної стрічки; 
uint32 – довжина сервісної інформації. 

Примітки:  
Якщо зміна не відкрита, то в поточному журналі: 
• у фіскальному режимі номер зміни дорівнює номеру наступної зміни, у 

нефіскальному режимі - 1; 
• довжина дорівнює нулю. 
Видати блок електронного журналу 
Код: 0x67 
Параметри: 
uint16  – номер блоку (від 0 до 3071); 
uint8  – номер журналу (від 0 до 9, 0 - поточний журнал); 
uint8  – режим читання: 

біт 0 - читати контрольну стрічку; 
біт 1 - читати сервісну інформацію. 

Відповідь: 
uint8  – код завершення; 
uint8[128] – масив байтів. 
Помилки: 
150  – недопустимий номер блоку; 
151  – недопустимий номер журналу; 
162  – досягнуто кінець даних. 
Примітки:  
Команда зчитує блок даних електронного журналу. Якщо довжина 

інформації в блоці менше 128 байт, то відповідь доповнюється байтами 0xff. 
Формат журналу наведений у додатку Ж.  

При одночасному зчитуванні контрольної стрічки і сервісної інформації 
також буде зчитуватися відкритий касовий чек. У відкритому чеку: у полі 
довжини 0хffff, у полі часу 0хffffffff, у полі типа інформації чека 
продажу/виплати анульований чек продажу/виплати. 

Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

6.9 Читання поточних звітів і за період 

Видати прапор виконання Z-звіту 
Код: 0x2F 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
bool – прапор (0 або 1, 1 – Z-звіт виконаний). 
Видати суму готівки в грошовій скриньці 
Код: 0x30 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
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uint32 – сума готівки в грошовій скриньці. 
Видати звіт відкритої зміни 
Код: 0x2E 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – кількість чеків продажів 
uint16 – кількість чеків виплат; 
uint32 – дата й час початку зміни; 
uint32[5] – суми продажів по податкових групах А..Д; 
uint32[5] - сума виплат, якщо «ПДВ включений у ціну» або сума 

податків, якщо «ПДВ не включений у ціну» по податкових 
групах А..Д; 

uint32[3] - сума продажів по формах оплати (готівкою, картою, у 
кредит); 

uint32[3] - сума виплат по формах оплати (готівкою, картою, у кредит); 
uint32 – сума службового внесення готівки; 
uint32 – сума службової видачі готівки; 
uint32 – сума націнок при продажах; 
uint32 – сума націнок при виплатах; 
uint32 – сума знижок при продажах; 
uint32 – сума знижок при виплатах. 
Помилки: 
53 – зміну не відкрито. 
Примітки: 
Суми продажів і виплат з урахуванням націнок і знижок. 
Видати час закритої зміни 
Код: 0x62 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint32 – дата й час відкриття зміни; 
uint32 – дата й час закриття зміни. 
Видати погодинний звіт 
Код: 0x31 
Параметри: 
uint8 – номер діапазону (від 0 до 23, 0 відповідає часовому 

проміжку від 00:00:00 до 00:59:59). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – кількість чеків продажів; 
uint16 – кількість чеків виплат; 
uint32 – сума продажів; 
uint32 – сума виплат. 
Помилки: 
150 – неприпустиме значення параметра; 
162 - досягнуто кінець даних. 
Примітки: 
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Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Видати погодинний звіт за період 
Код: 0x57 
Параметри: 
uint8 – номер діапазону (від 0 до 23, 0 відповідає часовому 

проміжку від 00:00:00 до 00:59:59). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – кількість чеків продажів; 
uint16 – кількість чеків виплат; 
uint32 – сума продажів; 
uint32 – сума виплат. 
Помилки: 
150 – неприпустиме значення параметра; 
162 - досягнуто кінець даних. 
Примітки: 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Обнулити  погодинний звіт за період 
Код: 0x58 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 

6.10 Читання фіскальних даних 

Видати параметри фіскальної пам'яті 
Код: 0x3F 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16 – кількість Z-звітів; 
uint32 – дата й час останнього запису у ФП; 
uint8 – кількість записів податкових ставок; 
uint8 – кількість аварійних обнулінь; 
uint8 – кількість записів фіскального номера; 
uint8 – кількість записів податкового номера; 
uint64 – сума продажів за весь період експлуатації апарата; 
uint64 – сума виплат за весь період експлуатації апарата. 
Видати фіскальний номер апарата 
Код: 0x40 
Параметри: 
uint8 – номер запису фіскального номера (від 0 до 9). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[14] – рядок тексту «ФН хххххххххх» обмежений нулем; 
uint32 – дата й час запису. 
Помилки: 
93 – помилка в записі; 
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94 – номер не запрограмований. 
Примітки: 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Видати податковий  номер 
Код: 0x41 
Параметри: 
uint8 – номер запису податкового номера (від 0 до 9). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[16] – рядок тексту «ПН хххххххххххх» або «ІД хххххххххххх» 

обмежений нулем; 
uint32 – дата й час запису. 
Помилки: 
93 – помилка в записі; 
94 – номер не запрограмований. 
Примітки:  
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Видати податкові ставки 
Код: 0x42 
Параметри: 
uint8 – номер запису податкових ставок (від 0 до 29). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint32 – дата й час запису; 
uint16[4] – ставки ПДВ податкових груп А, Б, В, Г (від 0 до 9999, 

відповідає ставці від 0 до 99,99%); 
uint16[4] – ставки зборів податкових груп А, Б, В, Г (від 0 до 9999, 

відповідає ставці від 0 до 99,99%); 
uint8 – форма оподатковування: 

0 - ПДВ включений у ціну; 
1 - ПДВ і збір включені в ціну, ПДВ не нараховується на 

збір; 
2 - ПДВ не включений у ціну; 
3 - ПДВ і збір включені в ціну, ПДВ нараховується на збір. 

Помилки: 
93 – помилка в записі; 
94 – запис відсутній. 
Примітки: 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Видати дату й час аварійного обнуління 
Код: 0x43 
Параметри: 
uint8 – номер аварійного обнуління (від 0 до 99). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint32 – дата й час. 
Помилки: 
93 – помилка в записі; 
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94 – обнуління відсутнє. 
Примітки: 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

Видати Z-звіт 
Код: 0x44 
Параметри: 
uint16 – номер Z-звіту (від 0 до 2160). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint32 – дата й час виконання звіту; 
uint8 – кількість записів податкових ставок; 
uint16 – кількість чеків продажів; 
uint16 – кількість чеків виплат; 
uint32[5] – суми продажів по податкових групах; 
uint32[5] – суми виплат, якщо «ПДВ включений у ціну» або сума ПДВ, якщо 

«ПДВ не включений у ціну» податкових груп А, Б, В, Г, Д. 
Помилки: 
93 – помилка в записі; 
94 – Z-звіт відсутній. 
Примітки:  
Команда підтримує послідовне зчитування інформації.  

6.11 Різне 

Пакет команд 
Код: 0x5D 
Параметри: 
uint8[] – послідовність команд довжиною до 600 байт у форматі: 

uint8 - довжина параметрів команди; 
uint8 - код команди; 
uint8[] - параметри команди. 

Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[] - відповіді вкладених команд довжиною до 600 байт у форматі: 

uint8 - довжина відповіді; 
uint8 - код завершення; 
uint8[] - відповідь. 

Помилки: 
160 – сума довжин вкладених команд не відповідає довжині 

параметрів команди «Пакет команд»; 
171 – відповідь на вкладену команду не вміщається в буфер 

передачі, ця команда й наступні вкладені команди не 
виконані. 

Надрукувати коментар 
Код: 0x5C 
Параметри: 
uint8[] – коментар довжиною до 600 байт. 
Відповідь: 
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uint8 – код завершення; 
Помилки: 
172 – коментар містить неправильний штрих-код; 
173 – штрих-код не вміщається; 
254 - апарат не в режимі очікування. 
Примітки: 
Формат коментарю згідно додатка Е.  
Байт 0х07 у першій позиції - друк без звукового сигналу. 
Прийняти штрих-код 
Код: 0x4C 
Параметри: 
uint8[] – штрих-код (рядок тексту, довжиною до 35 символів). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
169 – попередній штрих-код не опрацьовано. 
Примітки:   
Штрих-код опрацьовується як штрих-код товару або як імітація натискань 

клавіш. Штрих-код імітації натискань повинен починатися із символів «KEY», 
після яких повинні бути коди клавіш відповідно до додатка В. Опрацьовування 
натискань переривається при виникненні помилки. 

Вимкнути апарат 
Код: 0x4F 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 

6.12 Читання пам'яті 

Видати блок пам'яті програм 
Код: 0x01 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[128] – масив байтів. 
Примітки:  
Команда призначена для верифікації програмного забезпечення ЕККА. 

Команда підтримує послідовне зчитування інформації. 
Видати блок оперативної пам'яті процесора 
Код: 0x05 
Параметри: 
uint8 – номер блоку (від 0 до 31). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[128] – масив байтів. 
Помилки: 
150 – недопустимий номер блоку. 
Примітки: 
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Команда підтримує послідовне зчитування інформації. 

Видати блок енергонезалежної пам'яті процесора 
Код: 0x06 
Параметри:  
uint8 – номер блоку (від 0 до 31). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[128] – масив байтів. 
Помилки: 
150 – недопустимий номер блоку; 
170 – потрібна реєстрація техніка. 
Примітки: 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації. 

Видати блок фіскальної пам'яті 
Код: 0x07 
Параметри: 
uint8 – номер блоку (від 0 до 4095). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[128] – масив байтів. 
Помилки: 
150 – недопустимий номер блоку. 
Примітки: 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації. 

Видати блок оперативної пам'яті 
Код: 0x08 
Параметри: 
uint8 – номер блоку (від 0 до 4095). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint8[128] – масив байтів. 
Помилки: 
150 – недопустимий номер блоку. 
Примітки: 
Команда підтримує послідовне зчитування інформації. 

6.13 Застарілі команди 

Вивільнити пам'ять 
Код: 0x02 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Примітки:  
У поточній версії команда не виконує дій, код завершення 0 - «Команда 

виконана без помилок». 
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Видати код з доповненням 
Код: 0x5f 
Параметри: 
uint48 – мінімальний код з доповненням; 
uint48 – максимальний код з доповненням. 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint48 – код з доповненням. 
Примітки:  
У поточній версії команда виконується з кодом завершення 162 «Кінець 

масиву даних».  
Установити код з доповненням 
Код: 0x60 
Параметри: 
uint48 – код з доповненням. 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Примітки:  
У поточній версії команда не виконує дій, код завершення 0 - «Команда 

виконана без помилок».  
Видалити коди з доповненням 
Код: 0x61 
Параметри: 
uint48 – мінімальний код з доповненням; 
uint48 – максимальний код з доповненням. 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Примітки: 
У поточній версії команда не виконує дій, код завершення 0 - «Команда 

виконана без помилок».  
Видати інтервали модемного з'єднання 
Код: 0x6D 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8 – код завершення; 
uint16[] - час початку інтервалу 1; 
uint16[] - час закінчення інтервалу 1; 
.. 
uint16[] - час початку інтервалу 8; 
uint16[] - час закінчення інтервалу 8. 
Примітки:  
Одиниця виміру часу - хвилина, діапазон значень від 0 до 1439. 
Модемне з'єднання виробляється під час тимчасових інтервалів, для яких 

час закінчення перевищує час початку. 
У поточній версії команда виконується з кодом завершення 40 - 

«Неприпустима команда».  
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Установити інтервали модемного з'єднання 
Код: 0x6E 
Параметри: 
uint16[] - час початку інтервалу 1; 
uint16[] - час закінчення інтервалу 1; 
.. 
uint16[] - час початку інтервалу 8; 
uint16[] - час закінчення інтервалу 8. 
Відповідь: 
uint8 – код завершення. 
Помилки: 
150..157 – недопустимий параметр. 
Примітки:  
Одиниця виміру часу - хвилина, діапазон значень від 0 до 1439. 
Модемне з'єднання виробляється під час тимчасових інтервалів, для яких 

час закінчення перевищує час початку. 
У поточній версії команда виконується з кодом завершення 40 - 

«Неприпустима команда». 

7 Команди ЕККА 

7.1 Запит даних 

Запит опису товару 
Код: 0x7A 
Параметри: 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення: 

0 – виконано; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
20 – товар відсутній в базі сервера; 
255 – команда виконується. 

uint32 – ціна товару; 
uint8 – номер товарної групи (від 0 до 99); 
uint8 – атрибути товару: 

біти 0..2 – податкова група (0..4 відповідає групам А..Д); 
біт 3 – ваговий (1) / штучний (0); 
біт 4 – контролювати наявність товару (1); 
біт 5 – блокувати продаж, якщо товару немає в наявності 

(1); 
біти 6,7 – номер найменування операції виплати. 

uint32 – наявність товару; 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint8[] – назва товару, рядок тексту обмежений нулем. 
Примітки:  
У випадку виконання без помилок товар програмується, лічильники сум і 

кількості продажів, виплат, знижок і націнок установлюються в 0. 
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Запит опису товару з наступним/попереднім додатковим кодом 
Код: 0x7F 
Параметри: 
uint8 – напрям пошуку (1 – товар з додатковим кодом не меншим за 

заданий, 0 – товар з додатковим кодом не більшим за 
заданий); 

uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5). 
Відповідь: 
uint8 – код завершення: 

0 – виконано; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
20 – товар відсутній в базі сервера; 
255 – команда виконується. 

bool – з даним кодом товару є декілька товарів (з різними 
додатковими кодами); 

uint32 – ціна товару; 
uint8 – номер товарної групи (від 0 до 99); 
uint8 – атрибути товару: 

біти 0..2 – податкова група (0..4 відповідає групам А..Д); 
біт 3 – ваговий (1) / штучний (0); 
біт 4 – контролювати наявність товару (1); 
біт 5 – блокувати продаж, якщо товару немає в наявності 

(1); 
біти 6,7 – номер найменування операції виплати. 

uint32 – наявність товару; 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint8[] – назва товару, рядок тексту обмежений нулем. 
Запит опису дисконтної карти 
Код: 0x7B 
Параметри: 
uint64 – номер дисконтної карти; 
uint32 – сума на яку буде виконана знижка. 
Відповідь: 
uint8 – код завершення: 

0 – виконано; 
37 – карта не ідентифікована; 
38 – карта не дійсна; 
39 – по карті відсутня знижка; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
255 – команда виконується. 

uint16 – ставка знижки в % * 100; 
uint8[] – рядок тексту до 30 символів обмежений нулем. 
Запит ваги товару 
Код: 0x7E 
Параметри: 
Відповідь: 
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uint8  – код завершення: 
0 – виконано; 
63 - помилка обміну з вагами; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
255 – команда виконується. 

uint32  – вага товару в грамах. 

7.2 Запит дозволу 

Запит дозволу продажу 
Код: 0x75 
Параметри: 
uint64  – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint32  – кількість; 
uint32  – ціна; 
uint8  – тип чека (0 – чек продажу, 1 – чек виплати). 
Відповідь: 
uint8  – код завершення: 

0 – виконати дію; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
20 – товар не запрограмований; 
21 – запитуваної кількості немає в наявності; 
255 – команда виконується. 

uint8  – код дії: 
0 - виконати продаж; 
1 - увести числовий рядок довжиною до 30 символів і 

передати командою 0х74 «Передача рядка»; 
2 - вивести повідомлення; 
3 - роздрукувати коментар; 
4 - виконати продаж з відносною знижкою; 
5 - виконати продаж з абсолютною знижкою; 
6 - виконати продаж за зазначеною ціною; 
7 - установити ціну й виконати продаж; 
8.. - вивести повідомлення «ЧЕКАЙТЕ». 

uint8[]  - параметр відповідно до таблиці. 
Код дії Параметр 
1 uint8[] - запит довжиною до 10 символів, який потрібно вивести на 

індикатор 
2 uint8[] - повідомлення довжиною до 10 символів, яке потрібно 

вивести на індикатор 
3 uint8[] - коментар довжиною до 240 байт, який потрібно 

роздрукувати. Формат відповідно до додатка Е 
4 uint16 – відносна знижка в % * 100  
5 uint32 – абсолютна знижка в коп.  
6 uint32 – ціна товару для даного продажу 
7 uint32 – нова ціна товару 
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Запит дозволу оплати 
Код: 0x71 
Параметри: 
uint8  – Форма оплати (0 – готівкою, 1 – картою, 2 – у кредит); 
uint32  – сума оплати; 
uint8  – тип чека (0 – чек продажу, 1 – чек виплати). 
Відповідь: 
uint8  – код завершення: 

0 – виконати дію; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
255 – команда виконується. 

uint8  – код дії: 
0 - виконати оплату; 
1 - увести числовий рядок довжиною до 30 символів і 

передати командою 0х74 «Передача рядка»; 
2 - вивести повідомлення; 
3 - роздрукувати коментар; 
4 - виконати з відносною знижкою; 
5 - виконати з абсолютною знижкою; 
8.. - вивести повідомлення «ЧЕКАЙТЕ». 

uint8[]  - параметр відповідно до таблиці. 
Код дії Параметр 
1 uint8[] - запит довжиною до 10 символів, який потрібно 

вивести на індикатор 
2 uint8[] - повідомлення довжиною до 10 символів, яке потрібно 

вивести на індикатор 
3 uint8[] - коментар довжиною до 240 байт, який потрібно 

роздрукувати. Формат відповідно до додатка Е 
4 uint16 – відносна знижка в % * 100  
5 uint32 – абсолютна знижка в коп.  

 
Запит дозволу виконання Z-звіту 
Код: 0x79 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8  – код завершення: 

0 – дозволено; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
255 – команда виконується. 
 

Запит дозволу переривання 
Код: 0x72 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8  – код завершення: 
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0 – дозволено; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
255 – команда виконується. 

7.3 Повідомлення 

Повідомлення про приймання або повернення товару 
Код: 0x73 
Параметри: 
uint64 – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint32 – кількість; 
uint32 – ціна; 
uint64 – код постачальника або нуль; 
uint8 – тип операції (0 – приймання, 1 – повернення). 
Відповідь: 
uint8  – код завершення: 

0 – прийнято; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
255 – команда виконується. 

Повідомлення про відмову від продажу 
Код: 0x76 
Параметри: 
uint64  – повний код товару (діапазон згідно п.5); 
uint32  – кількість; 
uint32  – вартість; 
uint8  – тип чека (0 – чек продажу, 1 – чек виплати). 
Відповідь: 
uint8  – код завершення: 

0 – прийнято; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
255 – команда виконується. 

Повідомлення про анулювання чека 
Код: 0x77 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8  – код завершення: 

0 – прийнято; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
255 – команда виконується. 

Повідомлення про закриття чека 
Код: 0x7С 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8  – код завершення: 
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0 – прийнято; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
255 – команда виконується. 

7.4 Різне 

Перевірка зв'язку із сервером 
Код: 0x78 
Параметри: 
Відповідь: 
uint8[]  – рядок тексту довжиною до 10 символів обмежений нулем. 
uint8  – код завершення: 

0 – виконано; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
255 – команда виконується. 

Передача рядка 
Код: 0x74 
Параметри: 
uint8[] – рядок тексту довжиною до 30 символів обмежений нулем. 
Відповідь: 
uint8  – код завершення: 

0 – прийнято; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
255 – команда виконується. 

Передача ціни вагового  товару 
Код: 0x7D 
Параметри: 
uint32 – ціна товару. 
Відповідь: 
uint8  – код завершення: 

0 – прийнято; 
55 – відмовлено сервером або перервано користувачем; 
88 – команда не підтримується сервером; 
255 – команда виконується. 
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Додаток А 

Коди завершення 

Код  Опис 
0 Команда виконана без помилок 
254 Відповідь «ВІДМОВЛЕНО» - ЕККА зайнятий виконанням клавіатурної команди 
255 Відповідь «ЗАЙНЯТИЙ» - ЕККА або ПК зайнятий виконанням даної команди 

Помилки 
19 Помилка контрольної суми опису товару 
20 Опис товару відсутній  
37 Опис дисконтної карти відсутній 
38 Дисконтна карта не дійсна 
39 Знижка по дисконтній карті відсутній 
40 Неприпустима команда 
45 Товарна база заповнена 
50 Необхідне проведення Z-звіту 
55 Онлайн команда відхилена сервером або виконання перерване користувачем 
63 Помилка обміну з вагами 
88 Онлайн команда не підтримується сервером 
93 Помилка контрольної суми запису у фіскальній пам'яті 
94 Відсутня запитувана інформація у фіскальній пам'яті 
99 Товарна база зіпсована 
150 Неприпустиме значення параметра 1 
151 Неприпустиме значення параметра 2 
152 Неприпустиме значення параметра 3 
153 Неприпустиме значення параметра 4 
154 Неприпустиме значення параметра 5 
155 Неприпустиме значення параметра 6 
156 Неприпустиме значення параметра 7 
157 Неприпустиме значення параметра 8 
158 Неприпустиме значення параметра 9 
159 Неприпустиме значення параметра 10 
160 Неприпустима довжина команди 
161 Команда «Наступний» незастосовна або попередня команда була завершена з 

помилкою 
162 Кінець масиву даних при читанні командою «Наступний» або командою, що 

підтримує послідовне читання  
163 Товар перебуває у відкритому чеку, неможливо оновити або видалити 
164 Зміна наявності товару приведе до від’ємного результату або перевищення 

максимальної кількості 
165 Товарна база не порожня 
166 Зміна дати командою із ПК у фіскальному режимі заборонена 
167 Неможливо встановити кількість касирів, меншу за номер зареєстрованого 

касира 
169 Попередній штрих-код не опрацьовано 
170 Потрібна реєстрація техніка 
171 При виконанні команди «Пакет команд» відповідь на вкладену команду не 

помістилася в буфер передачі, ця й наступні вкладені команди не були виконані 
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Додаток Б 

Коди символів 

 

 

Примітки: 

Символ з кодом 127, якщо  він розташований не в останній позиції рядка,  подвоює 
ширину наступного символу. 

Символи з кодами 128..164, 166, 167, 169, 172..174, 181, 182, 188..190 не 
використовуються. 

 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 
032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 
048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 

@ A B C D E F G H I J K L M N O 
064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 

P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 

` a b c d e f g h i j k l m n o 
096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 

p q r s t u v w x y z { | } ~  
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 

                
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 

                
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 

     Ґ   Ё  Є «    Ї 
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 

° ± І і ґ   · ё № є »    ї 
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П 
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 

а б в г д е ж з и й к л м н о п 
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 

р с т у ф х ц ч ш щ ъ и ь э ю я 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 
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Додаток В 

 Коди клавіш 

Клавіша Символ Код Клавіша Символ Код Клавіша Символ Код 
[0] '0' 48 [00] ':' 58 [AH] 'A' 65 
[1] '1' 49 [,] ',' 44 [Ф] 'F' 70 
[2] '2' 50 [x] '*' 42 [КРД] 'H' 72 
[3] '3' 51 [-%] '-' 45 [КР] 'T' 84 
[4] '4' 52 [+%] '+' 43 [T1] 'P' 80 
[5] '5' 53 [ЦІНА] 'R' 82 [T2] 'M' 77 
[6] '6' 54 [KT] 'K' 75 [T3] 'U' 85 
[7] '7' 55 [ПС] 'S' 83 [T4] 'D' 68 
[8] '8' 56 [ОПЛ] 'O' 79    
[9] '9' 57 [C] 'C' 67    

 

Додаток Г 

Формати кодів зі змінною кількістю 

Формат Код 
1 2 0 N1 N2 N3 N4 N5 V M1 M2 M3 M4 C 
2 2 1 N1 N2 N3 N4 V M1 M2 M3 M4 M5 C 
3 2 2 N1 N2 N3 N4 N5 N6 M1 M2 M3 M4 C 
4 2 3 N1 N2 N3 N4 N5 M1 M2 M3 M4 M5 C 

Позначення: 
N – ідентифікаційний номер товару; 
V – контрольний розряд змінної кількості; 
M – змінна кількість в грамах;  
C – контрольний розряд коду 
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Додаток Е 

 Формат коментарю 

Коментар складається з текстових рядків і штрих-кодів. Рядки, за винятком порожніх, 
друкуються в подвійних кутових дужках. Обмеження рядків нульовим байтом. Рядки довжиною 
більше 30 символів розбиваються на кілька рядків. Байти з кодами 0х01..0x1f усередині рядка 
заміняються пробілом. Байти з кодами 0х07..0x1f на початку рядка ігноруються. 

Байти з кодами 0х01..0х06 на початку текстових рядків і штрих-кодів є атрибутами: 
• 0х01 - друк стисненим шрифтом; 
• 0х02 - друк нормальним шрифтом; 
• 0х03 - друк із центруванням; 
• 0х04 - друк з вирівнюванням уліво; 
• 0х05 - друк штрих-кодів EAN разом з HRI; 
• 0х06 - надрукувати штрих-код. 
Параметри штрих-коду: 
• uint8 - висота від 5 до 20 мм. Якщо не в діапазоні то 5 мм; 
• uint8 - тип штрих-коду:  

o 0 - тип0 (EAN13 з контрольним розрядом, контрольний розряд перевіряється); 
o 1 - тип1 (EAN13 без контрольного розряду, контрольний розряд додається); 
o 2 - тип2 (EAN8 з контрольним розрядом, контрольний розряд перевіряється); 
o 3 - тип3 (EAN8 без контрольного розряду, контрольний розряд додається); 
o 4 - тип4 (CODE128, підсистема А); 
o 5 - тип5 (CODE128, підсистема B); 
o 7 - тип6 (CODE128, підсистема C); 

• uint8 - довжина штрих-коду (байт): 
o для тип0 - 13; 
o для тип1 - 12; 
o для тип2 - 8; 
o для тип3 - 7; 
o для тип4 і тип5 - максимум 14; 
o для тип6 - 28; 

• uint8[] - штрих-код (для тип0..тип3 - цифри в ASCII, для тип4..тип6  коди знаків у 
діапазоні 0..102 відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ 30743-2001). 

Ширина вузької смужки штрих-коду: 
• EAN - 3 крапки; 
• CODE128 - 2 крапки. 
Ширина штрих-коду (крапок) тип4..тип6 обчислюється по формулі: 
((Length + 2) * 11 + 13) * 2. 
Де: Length - для тип4 або тип5 - довжина штрих-коду, для тип6 - (довжина штрих-коду + 

1)/2. 
При помилці друк переривається. 
Помилки: 
• 172 - неправильний штрих-код; 
• 173 - штрих-код не вміщається - ширина штрих-коду більше 384 (тільки для CODE128, 
якщо довжина кодів тип4, тип5 перевищує 14 знаків, або тип6 перевищує 28 знаків). 
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Додаток Ж 

 Формат електронного журналу 

Електронний журнал призначений для зберігання контрольної стрічки в електронному 
форматі (далі – КСЕФ) та(або) сервісної інформації. КСЕФ призначена для друку контрольної 
стрічки, та передачі на ПК. Сервісна інформація призначена для передачі на ПК. Управління 
режимом формування журналу здійснюється командою 0х6А, зчитування режиму формування - 
командою 0х69. За замовчуванням: контрольна стрічка формується, друк контрольної стрічки в 
нефіскальному режимі не обов'язкова, сервісна інформація не формується. У пам'яті ЕККА 
може зберігатися кілька журналів (до семи) однієї або різних змін. Зчитування параметрів 
журналу - командою 0х68, читання журналу - командою 0х67. Можна зчитувати тільки журнали, 
які є у відповіді команди 0х68. Можливо одночасне або роздільне читання контрольної стрічки й 
сервісної інформації. Послідовне читання виконується командою "Наступний". Останній не 
повний блок доповнюється байтами 0xff. 

1. Формат журналу. 
Заголовок: 
uint16 - розмір поля інформації (байти заголовка у цю кількість не входять); 
uint8 - тип чека:  

0x00 – чек продажу; 
0x01 – чек виплати; 
0x02 – анульований чек продажу; 
0x03 – анульований чек виплати; 
0x04 – чек службового внесення готівки; 
0x05 – чек службової видачі готівки;  
0x06 – інформація про передачу Z-звітів інформаційному еквайєру; 
0x07 – інформація про доставку Z-звітів адресату; 
0x08 – інформація про передачу пакетів інформаційному еквайєру; 
0x09 – інформація про доставку пакетів адресату; 
0x10 – чек приймання товару (сервісна інформація); 
0x11 – чек повернення товару (сервісна інформація). 

uint16 - номер касового чека (для чеків контрольної стрічки відмінних від продажу та 
виплати - номер наступного касового чека); 

uint32 - дата і час;  
Інформація: 
Формат залежить від типу чека  

2. Інформація чека продажу або виплати: 
Чек складається із записів: 
2.1. Запис «Продаж/виплата товару»: 
uint8 - довжина запису (кількість байтів запису, включаючи байт довжини) (від 26 до 87 

байтів); 
uint8 - (0) - тип запису; 
bool - відмова (1); 
uint64 - повний код товару; 
uint32 - кількість товару; 
uint32 - ціна товару; 
uint32 - вартість товару; 
uint8 – атрибути товару: 

біти 0..2 – податкова група (0..4 відповідає групам А..Д); 
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біт 3 – ваговий (1) / штучний (0); 
біт 4 – контролювати наявність товару (1); 
біт 5 – блокувати продаж, якщо товару немає в наявності (1); 
біти 6,7 – номер найменування операції виплати. 

uint8[] - назва операції виплати (до 30 символів) з завершальним нулем. В чеку продажу 
пустий рядок; 

uint8[] - назва товару (до 31 символа) з завершальним нулем.  
2.2. Запис «Коментар»: 
uint8 - довжина запису (від 3 до 35 байтів); 
uint8 - (1) - тип запису; 
uint8[] - текст коментарю (до 32 символів) з завершальним нулем (формат згідно 

додатку Е); 
2.3. Запис «Знижка/націнка»: 
uint8 - довжина запису (14 або 22 байти); 
uint8 - (2) - тип запису; 
bool - відмова (1); 
uint8 - атрибути: 

біт 0 – (1) – знижка, (0) - націнка; 
біт 1 – (1) – сумою, (0) - відсотком 
біт 2 – (1) – на проміжний підсумок, (0) – на товар; 
біт 3 – (1) – онлайн-дисконт; 
біт 4 – (1) – дисконтна група; 

uint16 - відсоток (актуально якщо атрибут «відсотком» одиниця); 
uint32 - сума для якої обчислюється знижка/націнка (проміжний підсумок або вартість 

товару); 
uint32 - величина знижки/націнки; 
uint64 - номер дисконтної карти (код дисконтної групи). Параметр наявний якщо один із 

атрибутів «онлайн-дисконт» або «дисконтна група» має значення (1);   
2.4. Запис «Сума чека»: 
uint8 - довжина запису (від 9 до 148 байтів); 
uint8 - (3) - тип запису; 
uint32 - сума чека; 
uint8 – форма оподатковування: 

(0) - ПДВ включений у ціну; 
(1) - ПДВ і збір включені в ціну, ПДВ не нараховується на збір; 
(2) - ПДВ не включений у ціну; 
(3) - ПДВ і збір включені в ціну, ПДВ нараховується на збір; 

uint8 – маска використаних (ненульова сума) податкових груп (біт 0 – група А, .. біт 4 – 
група Д); 

Для використаних податкових груп з оподаткуванням (групи А..Г) (в послідовності від 
молодшого біта маски до старшого): 
uint16 – ставка ПДВ; 
uint32 – ПДВ; 
Для форм оподаткування зі збором, для використаних податкових груп з 
оподаткуванням(групи А..Г) (в послідовності від молодшого біта маски до старшого): 
uint16 – ставка збору; 
uint32 – збір; 
Для форм оподаткування зі збором, для використаних податкових груп з ненульовою 
ставкою збору (групи А..Г) (в послідовності від молодшого біта маски до старшого): 
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uint8[] - назва збору (до 22 символів) з завершальним нулем. 
2.5. Запис «Оплата»: 
uint8 - довжина запису (11 або 7 байтів); 
uint8 - (4) - тип запису; 
uint8 - форма оплати: (0) – готівкою, (1) – карткою, (2) – в кредит; 
uint32 - сума оплати; 
uint32 - здача (тільки для оплати готівкою в чеку продажу). 
2.6. Запис «Закриття чека»: 
uint8 - довжина запису (від 12 до 34 байтів); 
uint8 - (5) - тип запису; 
uint8 - номер касира (від 1 до 8);  
uint8[] - ім’я касира (до 22 символів) з завершальним нулем. 

3. Інформація чека службового внесення або службової видачі: 
uint16 - номер внесення або видачі; 
uint32 - сума внесення або видачі; 
uint32 - наявність готівки після виконання внесення або видачі; 
uint8 - номер касира (від 1 до 8);  
uint8[] - ім’я касира (до 22 символів) з завершальним нулем. 

4. Інформація про передачу або доставку пакетів: 
Від 1 до 20 блоків інформації: 
uint32 – номер першого пакета; 
uint32 – номер останнього пакета; 
uint32 – дата й час передачі/доставки. 

5. Інформація чека приймання або повернення товару: 
uint8 – номер касира(від 1 до 8), або 0 - адміністратор;  
uint8 – кількість найменувань товарів(0..200);  
uint64 – номер постачальника або нуль; 
по кожному найменуванню товару: 
uint64 – повний код товару;  
uint32 – кількість товару;  
uint32 – нова ціна або 0xffffffff - ознака старої ціни. 
 

 


