НАКАЗ
19.12.2016

м. Київ

№ 206

Щодо затвердження Змін до
Опису розділів та схем XML
файлів електронної форми
інформації емітентів цінних
паперів
Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 13.05.2011 р. № 491 «Про затвердження відкритого
формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02.06.2011 р. за № 658/19396 (із змінами і
доповненнями) та з метою упорядкування складання емітентами цінних паперів
інформації відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24.12.2013 р. за № 2180/24712 (із змінами і доповненнями),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної
форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого наказом
Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі –
Комісія) від 05.11.2015 р. № 219 (зі змінами), що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з дати набрання чинності рішенням Комісії
від 14.09.2016 р. № 923 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 04.10.2016 р. за № 1313/29443.
3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення
цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити
опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 19.12.2016 № 206
Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації
емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів
1. В розділі 2 «Особлива інформація»:
1) в першу таблицю розділу після рядка 12 додати новий рядок 13 такого
змісту:
13. DTSJSCTYP_O Відомості про зміну типу акціонерного товариства

У зв’язку з цим рядки 13 – 31 вважати відповідно рядками 14 – 32;
2) з назв підрозділів 2.7 «Довідка Відомості про рішення вищого органу
емітента про зменшення статутного капіталу», 2.11 «Довідка Відомості про
припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента»
та 2.19 «Довідка Відомості про припинення функціонування ФОН» вилучити
слово «Довідка»;
3) в підрозділах 2.8 «Відомості про порушення справи про банкрутство
емітента» та 2.9 «Відомості про винесення ухвали про санацію емітента» в
останніх рядках таблиць в графі «Призначення» слова та цифри «пункту 10»
замінити на слова та цифри «пункту 13»;
4) в підрозділах 2.10 «Відомості про припинення емітента шляхом злиття,
приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу
емітента або суду», 2.11 «Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації
за рішенням вищого органу емітента» та 2.12 «Відомості про припинення
емітента шляхом ліквідації за рішенням суду» в останніх рядках таблиць в
графі «Призначення» слова та цифри «пункту 11» замінити на слова та цифри
«пункту 14»;
5) після підрозділу 2.12 «Відомості про припинення емітента шляхом
ліквідації за рішенням суду» додати новий підрозділ 2.13 «Відомості про зміну
типу акціонерного товариства» такого змісту:
2.13. Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSJSCTYP_O» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
TYP_DAT
1.
Тип дати вчинення дії1
DAT_POD
2.
Дата вчинення дії – дата державної реєстрації відповідних змін до
відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань
DOC_DATE
3.
Дата прийняття рішення
DOC_UNIT
4.
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв
відповідне рішення

NAME_OLD
NAME_NEW
ZMIST

5.
6.
7.

1

Повне найменування акціонерного товариства до зміни
Повне найменування акціонерного товариства після зміни
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям
питань, визначених пунктом 15 глави 1 розділу III Положення. Крім
обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію,
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності
емітента

Заповнюються відповідно до Довідника 19 "Дати вчинення дій" Системи довідників та класифікаторів.

У зв’язку з цим підрозділи 2.13 – 2.31 вважати відповідно підрозділами 2.14 –
2.32.
2. В розділі 3 «Квартальна інформація»:
1) першу таблицю розділу доповнити новим рядком такого змісту:
37.

DTSGAR_TO

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

2) в підрозділі 3.30 «Зміст» таблицю після рядка 29 доповнити новим
рядком такого змісту:
30.

INF_57

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ("1" так, "2" - ні)

У зв’язку з цим рядок 30 вважати відповідно рядком 31;
3) з назв підрозділів 3.6 «Довідка Інформація про одержані ліцензії
(дозволи) на окремі види діяльності» та 3.7 «Довідка Інформація про облігації
емітента» вилучити слово «Довідка»;
4) доповнити розділ новим підрозділом 3.37 «Інформація про забезпечення
випуску боргових цінних паперів» такого змісту:
3.37. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
Заповнюється за кожним випуском окремо.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSGAR_TO» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
DT_VYP
1.
Дата реєстрації випуску
NS_VYP
2.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
OBS_VYP
3.
Обсяг випуску (грн)
VYD_ZAB
4.
Вид забезпечення (порука/страхування/гарантія)
G_NAME
5.
Найменування поручителя, страховика, гаранта
G_EDRPOU
6.
Код за ЄДРПОУ
SUM_ZAB
7.
Сума забезпечення
OPYS
8.
Відомості про умови гарантії

3. В розділі 4 «Річна інформація»:
1) в першій таблиці розділу у графі «Призначення» рядок 28 викласти в
новій редакції: «Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством
акцій) власних акцій протягом звітного періоду»;
2) в таблиці підрозділу 4.3 «Зміст» у графі «Призначення» рядок 17
викласти в новій редакції: «Інформація про викуп (продаж раніше викуплених

товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду ("1" - так, "2" ні)»;
3) в
підрозділі
4.20
«Інформація
про
дивіденди
(суми
перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)» в останньому
рядку таблиці замінити номер за порядком «18» на «5».
4. Додаток 1 «Схема XSD «IrregEm.xsd» особливої інформації» доповнити
після рядка 79 двома новими рядками такого змісту:
80
81

<xs:element name="DTSJSCTYP_O" type="z:DTSJSCTYP_O-container"
substitutionGroup="z:DTSINFO"/>

У зв’язку з цим рядок 80 вважати відповідно рядком 82.
5. Додаток 2 «Схема XSD «QwartEmEs.xsd» квартальної інформації»
доповнити після рядка 16 новим рядком такого змісту:
17

<xs:element name="DTSGAR_TO" type="z:DTSGAR_TO-container"

У зв’язку з цим рядки 17 – 52 вважати відповідно рядками 18 – 53.
6. Додаток 4 «Загальна схема XSD «smc-components-pic.xsd»:
1) після рядка 719 доповнити новими рядками такого змісту:
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733

<xs:complexType name="DTSJSCTYP_O-row">
<xs:attribute name="TYP_DAT" type="Type10" use="required"/>
<xs:attribute name="DAT_POD" type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="DOC_DATE" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="DOC_UNIT" type="TypeText"/>
<xs:attribute name="NAME_OLD" type="TypeText" use="required"/>
<xs:attribute name="NAME_NEW" type="TypeText" use="required"/>
<xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSJSCTYP_O-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:element name="row" type="DTSJSCTYP_O-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

У зв’язку з цим рядки 720 – 2426 вважати відповідно рядками 734 – 2440;
2) після рядка 2305 доповнити новим рядком такого змісту:
2306

<xs:attribute name="INF_57" type="Opt1Or2Type"/>

У зв’язку з цим рядки 2306 – 2440 вважати відповідно рядками 2307 – 2441.

