НАКАЗ
02.10.2017

м. Київ

№ 158

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), 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 (далі – Комісія) від 03.12.2013 р. № 2826, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24.12.2013 р. за № 2180/24712 (із змінами), на виконання
рішення Комісії від 10.08.2017 р. № 603 «Про затвердження Змін до Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів»,
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 10.08.2017 року № 603 «Про затвердження Змін до Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів».
3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення
цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити

2
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 02.10.2017 № 158
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)

у першій таблиці розділу:

а) в рядку 26 у графі «Призначення» замінити слова та числа «яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій» словами та числами «яким
належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім
публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій
публічного акціонерного товариства»;
б) доповнити новим рядком 27 такого змісту:
27.

DTSVLASN

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами,
що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам: контрольного пакета у розмірі 50 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства; значного
контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій
публічного акціонерного товариства; домінуючого контрольного
пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства

У зв’язку з цим рядки 27 – 32 вважати відповідно рядками 28 – 33;
2)

в підрозділі 2.26:

а) в назві підрозділу замінити слова та числа «яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій» словами та числами «яким належить: 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного
товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного
товариства»;
б) рядок 2 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 3 – 8 вважати відповідно рядками 2 – 7;
в) доповнити таблицю новим рядком 3 такого змісту:
3.

POV_TYP

Ознака типу відомостей про зміну власників акцій, код із переліку:
- "10" – яким належить 10 і більше відсотків простих акцій
акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства);
- "5" – яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного
акціонерного товариства

У зв’язку з цим рядки 3 – 7 вважати відповідно рядками 4 – 8;
г) в рядку 5 графу «Призначення» викласти в редакції: «Ідентифікаційний
код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб –
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підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента),
код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)»;
ґ) в рядку 8 графу «Призначення» викласти в редакції: «Інформація
наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених
підпунктом 1 (для відомостей про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, крім публічного
акціонерного товариства) або 2 (для відомостей про зміну власників акцій, яким
належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного
товариства) пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів. 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»;
3)

доповнити новим підрозділом 2.27 такого змісту:

«

2.27 Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами,
що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам: контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків
простих акцій акціонерного товариства; значного контрольного пакета у
розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного
товариства; домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSVLASN» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
NZP
1.
Номер за порядком
DAT_POV
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права
2.
власності на акції в депозитарній системі, або акціонером
(власником)
POV_TYP
3.
Ознака типу відомостей про набуття прямо або опосередковано
особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій,
які належать їй та її афілійованим особам, код із переліку:
- "50" –контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих
акцій акціонерного товариства;
- "75" – значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства;
- "95" – домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства
EM_NAME
4.
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або
прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника
(власників) пакета акцій
KOD_PERS
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром
5.
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)
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6.

CHAST_DO

7.

CHAST_POST

8.

ZMIST

Розмір частки акціонера (власника) до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера (власника) після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям
питань, визначених підпунктом 1, або 2, або 3 пункту 16 глави 1
розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова
інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської
діяльності емітента

».
У зв’язку з цим підрозділи 2.27 – 2.32 вважати відповідно підрозділами
2.28 – 2.33.
2. В розділі 3 «Квартальна інформація»:
1) у першій таблиці розділу всюди по тексту в графі «Призначення»
речення «Інформація про зобов‘язання емітента» доповнити після слова
«зобов‘язання» словами «та забезпечення»;
2) в підрозділі 3.7 в рядку 3 таблиці у графі «Призначення» замінити
слова «за звітний період» словами «у звітному періоді»;
3)

в підрозділі 3.12:

а) рядки 1, 8 та 12 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 2 – 7 та 9 – 11 вважати відповідно рядками 1 – 6 та 7
– 9;
б) всюди по тексту в графі «Призначення» замінити посилання на
примітку 3 посиланням на примітку 1;
У зв’язку з цим примітку 3 до таблиці виключити;
в) в рядку 6 у графі «Призначення» замінити слова «Номер паспорта або
код за ЄДРПОУ» словами «Ідентифікаційний код»;
г) викласти примітку 1 до таблиці в редакції: «Якщо інформація
розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи
акціонерів, незалежним директором.»;
4) назви підрозділів 3.19 – 3.22 доповнити після слова «зобов‘язання»
словами «та забезпечення»;
5) в підрозділі 3.30 в рядку 24 у графі «Призначення» доповнити після
слова «зобов‘язання» словами «та забезпечення»;
6)

в підрозділі 3.32:

а) назву підрозділу доповнити після слова «зобов‘язання» словами «та
забезпечення»;
б) в рядку 2 у графі «Призначення» доповнити після слова «зобов‘язаннь»
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словами «та забезпечень»;
в) в рядку 3 у графі «Призначення» доповнити після слова «зобов‘язання»
словами «та забезпечення»;
7)

в підрозділі 3.34:

а) доповнити таблицю новим рядком 2 такого змісту:
2.

DECSRC

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

У зв’язку з цим рядки 2 – 5 вважати відповідно рядками 3 – 6;
б) в рядку 3 у графі «Призначення» замінити слова «сукупність вартості»
словами «сукупна вартість»;
в) в рядку 5 у графі «Призначення» замінити слово «сукупності» словом
«сукупної»;
г) доповнити таблицю новими рядками 6 – 8 такого змісту:
6.
7.

SUBJ
DISCLDT

8.

DISCLWEB

Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

У зв’язку з цим рядок 8 вважати рядком 9;
ґ) в рядку 9 графу «Призначення» викласти в редакції: «Наводиться
додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності
емітента»;
8)

в підрозділі 3.34:

а) доповнити таблицю новим рядком 2 такого змісту:
2.

DECSRC

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

У зв’язку з цим рядки 2 – 5 вважати відповідно рядками 3 – 6;
б) доповнити таблицю новими рядками 6 – 8 такого змісту:
6.
7.

SUBJ
DISCLDT

8.

DISCLWEB

Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

У зв’язку з цим рядок 8 вважати рядком 9;
в) в рядку 9 графу «Призначення» викласти в редакції: «Наводиться
додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності
емітента»;
9)

в підрозділі 3.36:

а) доповнити таблицю новим рядком 2 такого змісту:
2.

DECSRC

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

5
У зв’язку з цим рядки 2 – 5 вважати відповідно рядками 3 – 6;
б) доповнити таблицю новими рядками 6 – 8 такого змісту:
6.
7.

SUBJ
DISCLDT

8.

DISCLWEB

Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

У зв’язку з цим рядок 8 вважати рядком 9;
в) в рядку 9 графу «Призначення» викласти в редакції: «Наводиться
додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності
емітента»;
3. В розділі 4 «Річна інформація»:
1) у першій таблиці розділу всюди по тексту в графі «Призначення»
речення «Інформація про зобов‘язання емітента» доповнити після слова
«зобов‘язання» словами «та забезпечення»;
2) в підрозділі 4.3 в рядку 21 в графі «Призначення» доповнити після
слова «зобов‘язання» словами «та забезпечення»;
3) назви підрозділів 4.9 – 4.11 доповнити після слова «Інформація»
словом «про»;
4) в підрозділі 4.9 в рядку 3 в графі «Призначення» замінити слова «Код
за ЄДРПОУ» словами «Ідентифікаційний код»;
5)

в підрозділі 4.12:

а) рядки 1, 4 та 11 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 2 – 3, 5 – 10 та 12 – 14 вважати відповідно рядками 1
– 2, 3 – 8 та 9 – 11;
б) всюди по тексту в графі «Призначення» замінити посилання на
примітку 3 посиланням на примітку 1;
У зв’язку з цим примітку 3 до таблиці виключити;
в) в рядку 1 у графі «Призначення» замінити слова «Номер паспорта або
код за ЄДРПОУ» словами «Ідентифікаційний код»;
г) викласти примітку 1 до таблиці в редакції: «Якщо інформація
розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи
акціонерів, незалежним директором.»;
6) в підрозділі 4.13:
а) рядки 1, 12 та 14 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 2 – 11 та 13 вважати відповідно рядками 1 – 10 та 11;
б) примітку 1 до таблиці виключити;
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7) в назівах підрозділів 4.15 – 4.17 замінити слова та числа «осіб, що
володіють 10 відсотків та більше акцій емітента» словами та числами
«власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для
акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)»:
8)

в підрозділі 4.15:

а) в рядку 4 у графі «Призначення» замінити слова «Код за ЄДРПОУ»
словами «Ідентифікаційний код»;
б) рядки 9, 11 та 16 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 10, 12 – 15 вважати відповідно рядками 9, 10 – 13;
9)

в підрозділі 4.16:

а) рядки 1, 2, 6, 8 та 11 – 13 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 3 – 5, 7, 9 та 10 вважати відповідно рядками 1 – 3, 4,
5 та 6;
б) примітку 2 до таблиці виключити;
10) в підрозділі 4.17 рядки 2, 4 та 7 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 3, 5 та 6 вважати відповідно рядками 2, 3 та 4;
11) в підрозділі 4.19 всюди по тексту в графі «Призначення» замінити
слова «за результатами періоду, що передував звітному» словами «у звітному
періоді»;
12) в підрозділі 4.23 в рядку 11 таблиці у графі «Призначення» замінити
слова «за звітний період» словами «у звітному періоді»;
13) в підрозділі 4.32:
а) назву підрозділу доповнити після слова «зобов‘язання» словами «та
забезпечення»;
б) в рядку 7 у графі «Призначення» доповнити після слова «зобов‘язання»
словами «та забезпечення»;
в) в рядку 11 у графі «Призначення»
«зобов‘язаннь» словами «та забезпечень»;

доповнити

після

слова

14) в назвах підрозділів 4.33 – 4.38 доповнити речення «Інформація про
зобов‘язання емітента» після слова «зобов‘язання» словами «та забезпечення»;
15) в підрозділі 4.44 доповнити таблицю новими рядками 33 – 39 такого
змісту:
33.

ZZA_Q8A_SVB

34.

ZZA_Q8A_EXA

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх
ініціатори: Наглядова рада ("2" - ні, "1"- так)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх
ініціатори: Виконавчий орган ("2" - ні, "1"- так)
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35.

ZZA_Q8A_AUC

36.

ZZA_Q8A_CPH

37.

ZZA_Q8A_OTH

38.

ZZA_Q8B_ORD

39.

ZZA_Q8B_EXO

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх
ініціатори: Ревізійна комісія (ревізор) ("2" - ні, "1"- так)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх
ініціатори: Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно
є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх
ініціатори: Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

У зв’язку з цим рядок 33 вважати рядком 40;
16) в підрозділі 4.45 доповнити таблицю новим рядком 17 такого змісту:
17.

OUP_Q18CS

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме
комітетів наглядової ради

У зв’язку з цим рядки 17 – 38 вважати відповідно рядками 18 – 39;
17) в підрозділі 4.70:
а) доповнити таблицю новим рядком 2 такого змісту:
2.

DECSRC

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

У зв’язку з цим рядки 2 – 5 вважати відповідно рядками 3 – 6;
б) в рядку 3 у графі «Призначення» замінити слова «сукупність вартості»
словами «сукупна вартість»;
в) в рядку 5 у графі «Призначення» замінити слово «сукупності» словом
«сукупної»;
г) доповнити таблицю новими рядками 6 – 8 такого змісту:
6.
7.

SUBJ
DISCLDT

8.

DISCLWEB

Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

У зв’язку з цим рядок 8 вважати рядком 9;
ґ) в рядку 9 графу «Призначення» викласти в редакції: «Наводиться
додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності
емітента»;
18) в підрозділі 4.71:
а) доповнити таблицю новим рядком 2 такого змісту:
2.

DECSRC

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

У зв’язку з цим рядки 2 – 5 вважати відповідно рядками 3 – 6;
б) доповнити таблицю новими рядками 6 – 8 такого змісту:
6.

SUBJ

Предмет правочину
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7.

DISCLDT

8.

DISCLWEB

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

У зв’язку з цим рядок 8 вважати рядком 9;
в) в рядку 9 графу «Призначення» викласти в редакції: «форміНаводиться
додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності
емітента»;
19) в підрозділі 4.72:
а) доповнити таблицю новим рядком 2 такого змісту:
2.

DECSRC

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

У зв’язку з цим рядки 2 – 5 вважати відповідно рядками 3 – 6;
б) доповнити таблицю новими рядками 6 – 8 такого змісту:
6.
7.

SUBJ
DISCLDT

8.

DISCLWEB

Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

У зв’язку з цим рядок 8 вважати рядком 9;
в) в рядку 9 графу «Призначення» викласти в редакції: «Наводиться
додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності
емітента».
4. Додаток 1 «Схема XSD «IrregEm.xsd» особливої інформації» доповнити
новими рядками 64 – 65 такого змісту:
64
65

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

У зв’язку з цим рядки 64 – 82 вважати выдповыдно рядками 66 – 84.
5. В Додатку 2 «Схема XSD «QwartEmEs.xsd» квартальної інформації»
викласти рядки 14 – 16 в редакції:
14
15
16

<xs:element name="DTSDEAL_BA" type="z:DTSDEALIMP-container-R"/>
<xs:element name="DTSDEAL_BC" type="z:DTSDEALIMP-container-R"/>
<xs:element name="DTSDEAL_WI" type="z:DTSDEALIMP-container-R"/>

6. В Додатку 3 «Схема XSD «YearEmEs.xsd» річної інформації» викласти
рядки 26 – 28 в редакції:
26
27
28

<xs:element name="DTSDEAL_BA" type="z:DTSDEALIMP-container-R"/>
<xs:element name="DTSDEAL_BC" type="z:DTSDEALIMP-container-R"/>
<xs:element name="DTSDEAL_WI" type="z:DTSDEALIMP-container-R"/>

7. В Додатку 4 «Загальна схема XSD «smc-components-pic.xsd»»:
1)

доповнити новими рядками 143 – 155 такого змісту:
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

<xs:simpleType name="VlasnTprPovType">
<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VlasnPovType">
<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
<xs:enumeration value="50"/>
<xs:enumeration value="75"/>
<xs:enumeration value="95"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

У зв’язку з цим рядки 143 – 2455 вважати відповідно рядками 156 – 2468;
2)
323

доповнити новим рядком 323 такого змісту:
<xs:attribute name="OUP_Q18CS" type="xs:string"/>

У зв’язку з цим рядки 323 – 2468 вважати відповідно рядками 324 – 2469;
3)
583
584
585
586
587
588
589

доповнити новими рядками 583 – 589 такого змісту:
<xs:attribute
<xs:attribute
<xs:attribute
<xs:attribute
<xs:attribute
<xs:attribute
<xs:attribute

name="ZZA_Q8A_SVB"
name="ZZA_Q8A_EXA"
name="ZZA_Q8A_AUC"
name="ZZA_Q8A_CPH"
name="ZZA_Q8A_OTH"
name="ZZA_Q8B_ORD"
name="ZZA_Q8B_EXO"

type="Opt1Or2Type"/>
type="Opt1Or2Type"/>
type="Opt1Or2Type"/>
type="TypeText"/>
type="TypeText"/>
type="TypeText"/>
type="TypeText"/>

У зв’язку з цим рядки 583 – 2469 вважати відповідно рядками 590 – 2476;
4)
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634

доповнити новими рядками 619 – 634 такого змісту:
<xs:complexType name="DTSDEALIMP-row-R">
<xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="DECSRC" type="TypeText" use="required"/>
<xs:attribute name="VALUE" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="ASSETS" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="WEIGHT" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="SUBJ" type="TypeText" use="required"/>
<xs:attribute name="DISCLDT" type="dateCompatible" use="optional"/>
<xs:attribute name="DISCLWEB" type="TypeText" use="optional"/>
<xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSDEALIMP-container-R">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSDEALIMP-row-R"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

У зв’язку з цим рядки 619 – 2476 вважати відповідно рядками 635 – 2492;
5)

вилучити рядки 1231, 1233 та 1235.

У зв’язку з цим рядки 1232, 1234 та 1236 – 2492 вважати відповідно
рядками 1231, 1232 та 1233 – 2489;
6)

вилучити рядки 1241 – 1244, 1248, 1250 та 1252.

У зв’язку з цим рядки 1245 – 1247, 1249, 1251 та 1253 – 2489 вважати
відповідно рядками 1241 – 1243, 1244, 1245 та 1246 – 2482;
7)

вилучити рядки 1256, 1258 та 1259.

У зв’язку з цим рядки 1257 та 1260 – 2482 вважати відповідно рядками
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1256 та 1257 – 2479;
8)

вилучити рядки 1282, 1284 та 1286.

У зв’язку з цим рядки 1283, 1285 та 1287 – 2479 вважати відповідно
рядками 1282, 1283 та 1284 – 2476;
9)

вилучити рядки 1388, 1390 та 1391.

У зв’язку з цим рядки 1389, та 1392 – 2476 вважати відповідно рядками …,
1388 та 1389 – 2473;
10) вилучити рядки 1406, 1408 та 1409.
У зв’язку з цим рядки 1407 та 1410 – 2473 вважати відповідно рядками
1406, та 1407 – 2470;
11) доповнити новими рядками 1942 – 1956 такого змісту:
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

<xs:complexType name="DTSVLASN-row">
<xs:attribute name="NZP" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="DAT_POV" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="POV_TYP" type="VlasnPovType"/>
<xs:attribute name="EM_NAME" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="KOD_PERS" type="Type20"/>
<xs:attribute name="CHAST_DO" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="CHAST_POST" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSVLASN-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSVLASN-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

У зв’язку з цим рядки 1942 – 2470 вважати відповідно рядками 1957 –
2485;
12) вилучити рядок 1959.
У зв’язку з цим рядки 1960 – 2485 вважати відповідно рядками 1959 –
2484;
13) доповнити новим рядком 1960 такого змісту:
1960

<xs:attribute name="POV_TYP" type="VlasnTprPovType"/>

У зв’язку з цим рядки 1960 – 2484 вважати відповідно рядками 1961 –
2485.
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