НАКАЗ
03.08.2018

м. Київ

№ 130

Щодо внесення змін до наказу
Голови Комісії від 05.11.2015 р.
№ 219 «Щодо затвердження
Опису розділів та схем ХМL
файлів електронної форми
інформації емітентів цінних
паперів
відповідно
до
Положення про розкриття
інформації емітентами 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 19.04.2018 р. № 243 «Про затвердження Змін до Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів»,
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Голови Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі – Комісія) від 05.11.2015 р. № 219 «Щодо затвердження
Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації емітентів
цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів» (зі змінами) (далі – Наказ) зміни:
в пункті 2 Наказу слово «квартальної» замініти словом «проміжної»;
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в пункті 5 Наказу слова «та діловодства» вилучити;
в пункті 6 Наказу слово «Управлінню» замінити словом «Департаменту»;
2. 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, що
додаються.
3. Цей наказ набирає чинності з дати набрання чинності рішенням Комісії
від 19.04.2018 р. № 243 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів».
4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення
цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.
5. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити
опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.
6. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 03.08.2018 № 130
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 1 «Загальна частина»:
1)

в абзаці 3 слово «квартальна» замінити словом «проміжна»;

2)

в абзаці 15 слово «квартальної» замінити словом «проміжної»;

3) в рядку 1 таблиці слова «за ЄДРПОУ» замінити словами «юридичної
особи».
2. В розділі 2 «Особлива інформація»:
1)

у першій таблиці розділу:

а) в рядку 2 у графі «Призначення» замінити число «10» числом «25»;
б) доповнити новим рядком 4 такого змісту:
4.

DTSHOLDAGR

Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору

У зв’язку з цим рядки 4 – 33 вважати відповідно рядками 5 – 34;
в) доповнити новими рядками 14 – 16 такого змісту:
14.
15.
16.

DTSVYKUPOS
DTSCHARTCH
DTSFUNDCH

Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій
Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів
Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного
капіталу за результатами його збільшення або зменшення

У зв’язку з цим рядки 14 – 34 вважати відповідно рядками 17 – 37;
г) доповнити новим рядком 18 такого змісту:
18.

DTSCHARTBO

Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства,
пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього
товариства

У зв’язку з цим рядки 18 – 37 вважати відповідно рядками 19 – 38;
ґ) в рядку 31 графу «Призначення» викласти в редакції: «Відомості про
зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій»;
д) доповнити новими рядками 32 – 33 такого змісту:
32.

DTSHOLDCH

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за
акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або
рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб,
які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими
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33.

акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав
за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому
значенню пакета акцій
Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно)
здійснює розпорядження акціями

DTSHOLDCHCTL

У зв’язку з цим рядки 32 – 38 вважати відповідно рядками 34 – 40;
е) в рядку 34 графу «Призначення» викласти в редакції: «Відомості про
набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам,
контрольного пакета акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого
контрольного пакета акцій»;
2)

в пункті 2.2:

а) в назві пункту замінити число «10» числом «25»;
б) в рядку 6 графу «Призначення» викласти в редакції: «Зміст інформації в
описовій формі»;
3)

в пункті 2.3:

а) назву пункту викласти в редакції: «2.3. Відомості про прийняття
рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних
фондів інтервального та відкритого типу»;
б) в рядку 8 графу «Призначення» викласти в редакції: «Зміст інформації в
описовій формі»;
4)
«
2.4

доповнити новим пунктом 2.4 такого змісту:

Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSHOLDAGR» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
ZMIST
1.
Зміст інформації в описовій формі

».
У зв’язку з цим пункти 2.4 – 2.33 вважати відповідно пунктами 2.5 – 2.34.
5)

в пункті 2.5:

а) назву пункту викласти в редакції: «2.5. Відомості про факти
включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі»;
б) в рядку 2 графу «Призначення» викласти в редакції: «Дія ("1" –
включення до біржового реєстру; "2" – виключення з біржового реєстру)»;
в) доповнити таблицю новим рядком 13 такого змісту:
13.

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, щодо яких
вчинена дія

У зв’язку з цим рядок 13 вважати рядком 14;
г) в рядку 14 графу «Призначення» викласти в редакції: «Зміст інформації
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в описовій формі»;
6)

в пункті 2.6:

а) рядок 5 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 6 – 11 вважати відповідно рядками 5 – 10;
б) в рядку 5 графу «Призначення» викласти в редакції: «Ідентифікаційний
код юридичної особи»;
в) рядки 6, 7 та 9 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 8 та 10 вважати відповідно рядками 6 та 7;
г) в рядку 7 графу «Призначення» викласти в редакції: «Зміст інформації в
описовій формі»;
ґ) в примітці 1 до таблиці слово «вказуються» замінити словом
«зазначаються»;
д) примітку 2 до таблиці виключити;
7) в пункті 2.7 в рядку 1 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
8) в пункті 2.8 в рядку 6 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
9) в пункті 2.9 в рядку 7 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
10) в пункті 2.10 в рядку 8 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
11) в пункті 2.11 в рядку 5 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
12) в пункті 2.12 в рядку 4 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
13) в пункті 2.13 в рядку 5 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
14) доповнити новими пунктами 2.14 – 2.16 такого змісту:
«
2.14 Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSVYKUPOS» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
DT_ZAR
1.
Дата зарахування/списання акцій на рахунок / з рахунку емітента
ACTION
2.
Вид дії: викуп/ продаж ("1" – викуп; "2" – продаж)
KILK_AK
3.
Кількість акцій, що викуплено/продано (шт.)
FACEVAL
4.
Номінальна вартість (грн)
DT_AK
5.
Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/продано
NS_AK
6.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/
продано
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7.

ORG_AK

8.
9.
10.

ISIN
CH_ST_AK
ZMIST

Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що
викуплено/ продано
Міжнародний ідентифікаційний номер
Частка від статутного капіталу (у відсотках)
Зміст інформації в описовій формі

2.15 Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSCHARTCH» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
ZMIST
1.
Зміст інформації в описовій формі

2.16 Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного
капіталу за результатами його збільшення або зменшення
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSFUNDCH» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
DAT_GOS
1.
Дата державної реєстрації змін до статуту
STATUT_PR
2.
Розмір статутного капіталу до зміни розміру статутного капіталу
(тис. грн)
STATUT_D
Сума, на яку зменшується/ збільшується статутний капітал (тис. грн)
3.
STATUT_CR
4.
Розмір статутного капіталу після зменшення/ збільшення (тис. грн)
STATUT_DW
Спосіб зменшення/ збільшення статутного капіталу
5.
VTSH_QTY
Кількість голосуючих акцій за результатом зменшення/збільшення
6.
статутного капіталу (шт.)
VTSH_PCT
Частка голосуючих акцій у загальній кількості акцій за результатом
7.
зменшення/збільшення статутного капіталу(у відсотках)
ZMIST
Зміст інформації в описовій формі
8.

».
У зв’язку з цим пункти 2.14 – 2.34 вважати відповідно пунктами 2.17 –
2.37.
15) в пункті 2.17 в рядку 7 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
16) доповнити новим пунктом 2.18 такого змісту:
«
2.18 Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства,
пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього
товариства
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSCHARTBO» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
ZMIST
1.
Зміст інформації в описовій формі

».
У зв’язку з цим пункти 2.18 – 2.37 вважати відповідно пунктами 2.19 –
2.38.
17) в пункті 2.19 в рядку 14 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
18) в пункті 2.20 в рядку 17 графу «Призначення» викласти в редакції:
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«Зміст інформації в описовій формі»;
19) в пункті 2.21 в рядку 5 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
20) в пункті 2.22 в рядку 4 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
21) в пункті 2.23 в рядку 13 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
22) в пункті 2.24 в рядку 16 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
23) в пункті 2.25 в рядку 10 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
24) в пункті 2.26 в рядку 8 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
25) в пункті 2.27 в рядку 8 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
26) в пункті 2.28 в рядку 7 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
27) в пункті 2.29 в рядку 21 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
28) в пункті 2.30 в рядку 1 графу «Призначення» викласти в редакції:
«Зміст інформації в описовій формі»;
29) в пункті 2.31:
а) назву пункту викласти в редакції: «2.31. Відомості про зміну акціонерів,
яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій»;
б) в рядку 2 графу «Призначення» викласти в редакції: «Дата отримання
інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера»;
в) рядок 3 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 4 – 8 вважати відповідно рядками 3 – 7;
г) в рядку 3 графу «Призначення» викласти в редакції: «Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника
(власників) акцій»;
ґ) в рядку 4 графу «Призначення» викласти в редакції: «Ідентифікаційний
код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з
торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи нерезидента»;
д) в рядку 14 графу «Призначення» викласти в редакції: «Зміст інформації
в описовій формі»;
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30) доповнити новими пунктом 2.32 – 2.33 такого змісту:
«
2.32 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому
значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право
голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які
є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими
акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета
акцій
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSHOLDCH» та містять реквізити:
№ Атрибут
Призначення
з/п XML
NN
Номер відомостей за порядком
1.
REASON
1.
Причина повідомлення (код із переліку: "1" – відомості про зміну
акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; "2" –
відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями,
сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакета акцій; "3" – відомості про зміну осіб, які є
власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими
акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за
такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому
значенню пакета акцій)
CTL_NAME
2.
Відомості про особу, на яку поширюється обов’язок щодо подання
повідомлення відповідно до статті 641 Закону України «Про акціонерні
товариства»: щодо фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), щодо юридичної особи – найменування
CTL_IDCD
3.
Відомості про особу, на яку поширюється обов’язок щодо подання
повідомлення відповідно до статті 641 Закону України «Про акціонерні
товариства»: щодо юридичної особи – ідентифікаційний код юридичної
особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи
судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента
CTL_ADDR
4.
Відомості про особу, на яку поширюється обов’язок щодо подання
повідомлення відповідно до статті 641 Закону України «Про акціонерні
товариства»: щодо юридичної особи – Місцезна-ходження
CHDATE
5.
Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто
VSH_PCT
6.
Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) (на дату, коли порогове
значення було досягнуто або перетнуто)
VRT_PCT
7.
Кількість прав голосу за акціями 1 (у відсотках) (на дату, коли порогове
значення було досягнуто або перетнуто)
VFI_PCT
8.
Кількість прав голосу за акціями, пов’язаних із фінансовими
інструментами (у відсотках) (на дату, коли порогове значення було
досягнуто або перетнуто)
VRT_ALL
9.
Усього (на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто)
10. VALLSH
Загальна кількість голосуючих акцій емітента станом на останню дату
складення реєстру власників акцій (шт.) (на дату, коли порогове
значення було досягнуто або перетнуто)
11. VSH_PCT_P Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) (дані попереднього
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12.

VRT_PCT_P

13.

VFI_PCT_P

14.
15.

VRT_ALL_P
VALLSH_P

16.

VSH_TYP

17.

VSH_ISIN

18.

VSH_BSDT

19.

VSH_OWTYP

20.

VSH_QTY

21.

VRT_TYP

22.

VRT_ISIN

23.

VRT_BSDT

24.

VRT_OWTYP

повідомлення, за наявності)
Кількість прав голосу за акціями 1 (у відсотках) (дані попереднього
повідомлення, за наявності)
Кількість прав голосу за акціями, пов’язаних із фінансовими
інструментами (у відсотках) (дані попереднього повідомлення, за
наявності)
Усього (дані попереднього повідомлення, за наявності)
Загальна кількість голосуючих акцій емітента станом на останню дату
складення реєстру власників акцій (шт.) (дані попереднього
повідомлення, за наявності)
Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій: Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове
значення було досягнуто або перетнуто: Клас і тип акцій
Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій: Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове
значення було досягнуто або перетнуто: Міжнародний ідентифікаційний
номер цінних паперів
Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій: Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове
значення було досягнуто або перетнуто: Дія ("1" – набуття; "2" відчуження)
Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій: Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове
значення було досягнуто або перетнуто: Володіння ("1" – пряме; "2" опосередковане)
Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій: Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове
значення було досягнуто або перетнуто: Кількість голосуючих акцій
(шт.)
Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями,
сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли
порогове значення було досягнуто або перетнуто: Клас і тип акцій
Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями,
сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли
порогове значення було досягнуто або перетнуто: Міжнародний
ідентифікаційний номер цінних паперів
Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями,
сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли
порогове значення було досягнуто або перетнуто: Дія ("1" – набуття; "2"
- відчуження)
Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями,
сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакета акцій: Один із випадків, передбачених
частиною дев’ятою статті 641 Закону України «Про акціонерні
товариства», код із переліку:
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25.

VRT_QTY

26.

VOP_TYP

27.

VOP_EXP

28.

VOP_BSDT

"1" – голосуючі акції належать третій особі, з якою така фізична або
юридична особа вчинила правочин щодо узгодженого голосування або
вчинення узгоджених дій на загальних зборах акціонерного товариства;
"2" – голосуючі акції належать третій особі відповідно до договору,
укладеного з такою фізичною або юридичною особою, що передбачає
тимчасову передачу у користування права голосу за такими акціями;
"3" – голосуючі акції відповідно до договору передані у забезпечення
такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа має право
користуватися такими голосуючими акціями;
"4" – голосуючі акції належать третій особі та відповідно до договору
передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі;
"5" – голосуючі акції на підставі правочину, передбаченого пунктами 1 4 цієї частини, перебувають у користуванні юридичної особи, яка прямо
або опосередковано знаходиться під контролем такої фізичної або
юридичної особи;
"6" – голосуючі акції, які належать третій особі, відповідно до договору
передані у володіння такій фізичній або юридичній особі, за умови що
така особа самостійно та незалежно може користуватися такими
акціями, у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження
від зазначеної третьої особи;
"7" – голосуючі акції перебувають у володінні третьої особи, яка
користується ними від свого імені, але в інтересах такої фізичної або
юридичної особи;
"8" – така фізична або юридична особа на підставі отриманої
довіреності має право самостійно та незалежно користуватися
голосуючими акціями, у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або
розпорядження від довірителя)
Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями,
сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями на дату, коли
порогове значення було досягнуто або перетнуто: Кількість голосів
(шт.)
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто,
стосовно фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають
своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки: Тип
фінансового інструмента
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто,
стосовно фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають
своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки: Дата
виконання
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто,
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29.

VOP_OWTYP

30.

VOP_QTY

31.

VOP_PCT

32.

VRI_TYP

33.

VRI_EXP

34.

VRI_BAS

35.

VRI_BSDT

стосовно фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають
своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки: Дія
("1" – набуття; "2" - відчуження)
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто,
стосовно фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають
своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки:
Володіння ("1" – пряме; "2" - опосередковане)
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто,
стосовно фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають
своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки:
Кількість голосуючих акцій, які можуть бути набуті у разі виконання
фінансових інструментів (шт.)
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто,
стосовно фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають
своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки:
Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо
фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають
поставки акцій своєму власнику: Тип фінансового інструмента
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо
фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають
поставки акцій своєму власнику: Дата виконання
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо
фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають
поставки акцій своєму власнику: Базовий актив ("1" – акції; "2" - право
голосу)
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
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36.

VRI_OWTYP

37.

VRI_STL

38.

VRI_QTY

39.

VRI_PCT

40.

PXY_NAME

41.

PXY_IDCD

42.

PXY_VQTY

43.

PXY_VPCT

44.

PXY_ENDS

45.

OPYS

1
2

або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо
фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають
поставки акцій своєму власнику: Дія ("1" – набуття; "2" - відчуження)
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо
фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають
поставки акцій своєму власнику: Володіння ("1" – пряме; "2" опосередковане)
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо
фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають
поставки акцій своєму власнику: Розрахунок ("1" – грошовий; "2" право голосу)
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо
фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають
поставки акцій своєму власнику: Кількість голосів (шт.)
Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі,
якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою
або рівною пороговому значенню пакета акцій: Розмір прав за акціями
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо
фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають
поставки акцій своєму власнику: Сумарна кількість прав за акціями (у
відсотках)
У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної
особи – довірителя
У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:
ідентифікаційний код юридичної особи – довірителя
У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:
кількість голосів (шт.)
У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:
розмір прав голосу (у відсотках)
У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:
дата закінчення строку довіреності
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття
інформації про дію

Не враховується право голосу за акціями, якими володіє акціонер.
Якщо розмір дорівнює або перевищує порогове значення.

2.33 Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння
корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що
діють спільно) здійснює розпорядження акціями

11
Подаються відомості щодо (у складі) Відомості про зміну акціонерів, яким належать
голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета
акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за
такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSHOLDCHCTL» та містять реквізити:
№ Атрибут
Призначення
з/п XML
HOLDCH_NN Посилання на Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі
1.
акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому
значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право
голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про
зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна
кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакета акцій – номер відомостей за порядком, до
яких відносяться відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння
корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що
діють спільно) здійснює розпорядження акціями
CTL_NAME
2.
Відомості про особу, на яку поширюється обов’язок щодо подання
повідомлення відповідно до статті 641 Закону України «Про акціонерні
товариства»: щодо фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), щодо юридичної особи – найменування
CTL_IDCD
Відомості про особу, на яку поширюється обов’язок щодо подання
3.
повідомлення відповідно до статті 641 Закону України «Про акціонерні
товариства»: щодо юридичної особи – ідентифікаційний код юридичної
особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи
судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента
VSH_PCT
4.
Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) (на дату, коли порогове
значення було досягнуто або перетнуто)
VRT_PCT
5.
Кількість прав голосу за акціями 1 (у відсотках) (на дату, коли порогове
значення було досягнуто або перетнуто)
VFI_PCT
6.
Кількість прав голосу за акціями, пов’язаних із фінансовими
інструментами (у відсотках) (на дату, коли порогове значення було
досягнуто або перетнуто)
VRT_ALL
7.
Усього (на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто)

».
У зв’язку з цим пункти 2.32 – 2.38 вважати відповідно пунктами 2.34 –
2.40.
31) в пункті 2.34:
а) назву пункту викласти в редакції: «2.34. Відомості про набуття прямо
або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета
акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета
акцій»;
б) в рядку 14 графу «Призначення» викласти в редакції: «Зміст інформації

12
в описовій формі»;
32) в пункті 2.35 в рядку 2 в графі «Призначення» слова «сукупність
вартості» замінити словами «сукупна вартість»;
33) в пункті 2.36:
а)
5.

доповнити таблицю новим рядком 5 такого змісту:

DOCURL

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол
загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому
прийняте рішення 1

У зв’язку з цим рядок 5 вважати рядком 6;
б)

доповнити таблицю приміткою 1 такого змісту:

«
1

Заповнюють публічні акціонерні товариства.

»;
34) в пункті 2.37:
а)

доповнити таблицю новими рядками 5 – 10 такого змісту:

5.

ENT_TYP

6.

ENT_NAME

7.

INT_TYP

Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством
правочину: тип особи (код із переліку: "1" – посадова особа органу
акціонерного товариства; "2" – афілійована особа посадової особи
органу акціонерного товариства; "3" – акціонер, який одноосібно
володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства; "4" –
акціонер, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25
відсотками голосуючих акцій товариства; "5" – афілійована особа
акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками
голосуючих акцій товариства; "6" – афілійована особа акціонера, який
спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками
голосуючих акцій товариства; "7" – юридична особа, в якій посадова
особа органу акціонерного товариства, є посадовою особою; "8" –
юридична особа, в якій афілійована особа посадової особи органу
акціонерного товариства, є посадовою особою; "9" – юридична особа,
в якій акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками
голосуючих акцій товариства, є посадовою особою; "10" – юридична
особа, в якій акціонер, який спільно з афілійованими особами володіє
принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою
особою; "11" – юридична особа, в якій афілійована особа акціонера,
який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій
товариства, є посадовою особою; "12" – юридична особа, в якій
афілійована особа акціонера, який спільно з афілійованими особами
володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є
посадовою особою; "13" – інші особи, визначені статутом
акціонерного товариства)
Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством
правочину: найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством
правочину: ознака заінтересованості у вчиненні правочину (код з
переліку: "1" – особа є стороною такого правочину; "2" – особа є
членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною
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8.

IAFL_TYP

9.

IAFL_WITH

10.

DOCURL

правочину; "3" – особа отримує винагороду за вчинення такого
правочину від акціонерного товариства; "4" – особа отримує
винагороду за вчинення такого правочину від посадових осіб
акціонерного товариства; "5" – особа отримує винагороду за вчинення
такого правочину від особи, яка є стороною правочину; "6" – особа
внаслідок такого правочину набуває майно; "7" – особа бере участь у
правочині як представник (крім представництва акціонерного
товариства посадовими особами); "8" – особа бере участь у правочині
як посередник)
Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи
органу акціонерного товариства 1: характер афілійованості (код з
переліку: "10" – юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює
контроль над іншою; "11" – юридичні особи, за умови, що обидві
перебувають під контролем третьої особи; "20" – чоловік; "21" –
дружина; "22" – опікун (піклувальник); "23" – батько (усиновитель);
"24" – мати (усиновитель); "25" – брат; "26" – сестра; "27" – дочка;
"28" – син; "29" – дружина брата; "30" – чоловік сестри; "31" –
дружина сина; "32" – чоловік дочки; "40" – фізична особа та члени її
сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та члени її сім'ї
здійснюють контроль над юридичною особою; "41" – фізична особа та
члени її сім'ї і юридична особа, якщо члени сім'ї фізичної особи
здійснюють контроль над юридичною особою; "42" – фізична особа та
члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа здійснює
контроль над юридичною особою)
Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи
органу акціонерного товариства 1: прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи - акціонера
Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол
загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому
прийняте рішення 2

У зв’язку з цим рядок 5 вважати рядком 11;
б)

доповнити таблицю примітками 1 – 2 такого змісту:

«
1

Зазначається, якщо інформація «Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним
товариством правочину» стосується афілійованої особи.
2

Заповнюють публічні акціонерні товариства.

»;
3. В розділі 3 «Квартальна інформація»:
1)

в назві розділу слово «Квартальна» замінити словом «Проміжна»;

2)

в абзацах 1 – 3 слово «квартальної» замінити словом «проміжної»;

3)

у першій таблиці розділу:

а) в рядку 5 у графі «Призначення» слово «посади» виключити;
б) в рядку 6 у графі «Призначення» слово «(дозволи)» виключити;
в) рядок 9 таблиці виключити.
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У зв’язку з цим рядки 10 – 37 вважати відповідно рядками 9 – 36;
г) в рядку 14 у графі «Призначення» слова «створенні юридичних осіб»
замінити словами «юридичних особах»;
ґ) доповнити новим рядком 18 такого змісту:
18.

DTSUROSOB_F

Основні відомості про емітента: Засновники

У зв’язку з цим рядки 18 – 36 вважати відповідно рядками 19 – 37;
д) доповнити новим рядком 37 такого змісту:
37.

DTSVSHQTY

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі

У зв’язку з цим рядок 37 вважати рядком 38;
д) доповнити новими рядками 39 – 41 такого змісту:
39.
40.
41.

DTSAUDITQ
DTSMANREP
DTSREPCONS

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності
Проміжний звіт керівництва
Твердження щодо проміжної інформації

4)

в назві пункту 3.5 слово «посади» виключити;

5)

в пункті 3.6:

а) в назві пункту слово «(дозволи)» виключити;
б) в рядках 2 та 4 у графі «Призначення» слово «(дозволу)» виключити;
в) в рядку 6 графу «Призначення» викласти в редакції: «Опис»;
6)

в пункті 3.8:

а) в рядку 3 графу «Призначення» викласти в редакції: «Обсяг реалізованої
продукції у відсотках до всієї виробленої продукції»;
б) в рядку 5 графу «Призначення» викласти в редакції: «Обсяг реалізованої
продукції в натуральній формі (фізична одиниця виміру) 2»;
7)

пункт 3.9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.10 – 3.38 вважати відповідно пунктами 3.9 – 3.37;
8)
8.

ISIN

9)
11.

ISIN

пункт 3.9 доповнити новим рядком 8 такого змісту:
Міжнародний ідентифікаційний номер

пункт 3.12 доповнити новим рядком 11 такого змісту:
Міжнародний ідентифікаційний номер

У зв’язку з цим рядки 11– 12 вважати відповідно рядками 12 – 13;
10) в пункті 3.14:
а) в назві пункту слова «створенні юридичних осіб» замінити словами
«юридичних особах»;
б) в рядку 2 графу «Призначення» викласти в редакції: «Ідентифікаційний
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код юридичної особи»;
11) в пункті 3.15:
а) в рядку 18 в графі «Призначення» слово «Квартальна» замінити словом
«Проміжна»;
б) в рядку 19 та 20 в графі «Призначення» слово «Квартальна» замінити
словом «Проміжна», слова «в мережі Інтернет» замінити словами «власного
веб-сайту»;
в) в рядку 25 графу «Призначення» викласти в редакції: «Адреса
електронної пошти»;
12) в пункті 3.17:
а) рядок 13 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 14 – 20 вважати відповідно рядками 13 – 19;
б) доповнити новим рядком 20 такого змісту:
20.

FND_PCNT

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента
перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.

13) доповнити новим пунктом 3.18 такого змісту:
«
3.18 Основні відомості про емітента: Засновники
Наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSUROSOB_F» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
FND_NAME
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа;
1.
найменування, якщо засновник – юридична особа
FND_ADDR
Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа
2.
FND_EDRPOU
3.
Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник –
юридична особа

».
У зв’язку з цим пункти 3.19 – 3.37 вважати відповідно пунктами 3.20 –
3.38.
14) в пункті 3.30:
а) в рядках 13 та 16 в графі «Призначення» слово «Фінансова» замінити
словами «Проміжна фінансова»;
б) в рядку 15 в графі «Призначення» слова «створенні юридичних осіб»
замінити словами «юридичних особах»;
в) рядок 20 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 21 – 32 вважати відповідно рядками 20 – 31;
г) в рядку 24 в графі «Призначення» слово «посади» виключити;
ґ) в рядку 25 в графі «Призначення» слово «(дозволи)» виключити;
д) рядок 26 таблиці виключити.
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У зв’язку з цим рядки 27 – 31 вважати відповідно рядками 26 – 30;
е) рядок 26 таблиці викласти в редакції:
26.

INF_59

Інформація про вчинення значних правочинів ("1" - так, "2" - ні)

є) в рядку 27 графу «Призначення» викласти в редакції: «Інформація про
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість ("1" - так, "2" - ні)»;
ж) в рядку 29 в графі «Призначення» слова «Квартальна (проміжна)»
замінити словом «Проміжна»;
з) доповнити новими рядками 30 – 33 такого змісту:
30.

INF_60

31.

INF_61

32.
33

INF_62
INF_63

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі ("1" - так, "2" - ні)
Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений
аудитором (аудиторською фірмою)
Проміжний звіт керівництва
Твердження щодо проміжної інформації

У зв’язку з цим рядок 30 вважати рядком 34;
15) пункт 3.34 доповнити новим абзацем 1 такого змісту: «Заповнюється
емітентами - акціонерними товариствами.».
У зв’язку з цим абзац 1 вважати абзацем 2;
16) в пункті 3.35:
а) доповнити новим абзацем 1 такого змісту: «Заповнюється емітентами акціонерними товариствами.».
У зв’язку з цим абзац 1 вважати абзацем 2;
б) рядок 7 таблиці викласти в редакції:
7.

DEALDT

Дата вчинення правочину

в) доповнити новим рядком 8 такого змісту:
8.

DISCLCOM

Адреса сторінки загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії,
на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів

У зв’язку з цим рядки 8 – 9 вважати відповідно рядками 9 – 10;
г) в рядку 9 графу «Призначення» викласти в редакції: «Адреса сторінки
власного веб-сайту товариства, на якому розміщена особлива інформація про
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів»;
ґ) доповнити новим рядком 10 такого змісту:
10.

ISCURR

Зазначається інформація про те, чи був вчинений значний правочин у
звітному кварталі: "1" – так; "0" – ні

У зв’язку з цим рядок 10 вважати рядком 11;
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17) в пункті 3.36:
а) в назві пункту слова «прийняття рішення про надання згоди на»
виключити;
б) доповнити новим абзацем 1 такого змісту: «Заповнюється емітентами акціонерними товариствами.».
У зв’язку з цим абзац 1 вважати абзацем 2;
в) рядок 7 таблиці викласти в редакції:
7.

DEALDT

Дата вчинення правочину

г) доповнити новим рядком 8 такого змісту:
8.

DISCLCOM

Адреса сторінки загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії,
на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про
вчинення правочинів із заінтересованістю

У зв’язку з цим рядки 8 – 9 вважати відповідно рядками 9 – 10;
ґ) в рядку 9 графу «Призначення» викласти в редакції: «Адреса сторінки
власного веб-сайту товариства, на якому розміщена особлива інформація про
прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю»;
д) доповнити новим рядком 10 такого змісту:
10.

ISCURR

Зазначається інформація про те, чи був вчинений правочин із
заінтересованістю у звітному кварталі: "1" – так; "0" – ні

У зв’язку з цим рядок 10 вважати рядком 11;
ґ) в рядку 11 графу «Призначення» доповнити абзацем 1 такого змісту:
«Розкривається інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством
правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює
заінтересованість.».
У зв’язку з цим в рядку 11 в графі «Призначення» абзац 1 вважати абзацем
2;
18) доповнити новим пунктом 3.37 такого змісту:
«
3.37 Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSVSHQTY» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
DT_V_CP
1.
Дата реєстрації випуску
NS_V_CP
2.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
ISIN
3.
Міжнародний ідентифікаційний номер
KILK_CP
4.
Кількість акцій у випуску (шт.)
NV_CP
5.
Загальна номінальна вартість (грн)
NV_CP_V
6.
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
NV_CP_VR
7.
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
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8.

NV_CP_VRT

9.

OPYS

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами
обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного
розкриття інформації

».
У зв’язку з цим пункти 3.37 – 3.38 вважати відповідно пунктами 3.38 –
3.39.
19) в пункті 3.38:
а) доповнити новим рядком 3 такого змісту:
4.

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер

У зв’язку з цим рядки 3 – 8 вважати відповідно рядками 4 – 9;
б) в рядку 7 графу «Призначення» викласти в редакції: «Ідентифікаційний
код юридичної особи»;
20) в назві пункту 3.39 слова «Квартальна (проміжна)» замінити словом
«Проміжна»;
21) доповнити новими пунктами 3.40 – 3.42 такого змісту:
«
3.40 Висновок про огляд проміжної фінансової звітності
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSAUDITQ» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
NAMEAUD
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи
1.
- підприємця)
EDRPOUAUD
2.
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер
облікової картки платника податків - фізичної особи) 1
MSZNAUD
3.
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
NUM_SV
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
4.
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України: Номер
DAT_SV
5.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України: Дата
SVID_RN
6.
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів 2: Реєстраційний номер
SVID_SER
7.
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів 2: Серія та номер: Серія
SVID_NUM
8.
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів 2: Серія та номер: Номер
SVID_DAT
9.
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів 2: Дата видачі
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10.

SVID_STR

11.

AUDIT

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів 2: Строк дії
Текст висновку про огляд проміжної фінансової звітності

1

Серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
2
Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

3.41 Проміжний звіт керівництва
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSMANREP» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
MANREP
1.
Проміжний звіт керівництва має щонайменше містити вказівки на
важливі події, які відбулися впродовж звітного періоду, та їх вплив
на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та
невизначеностей

3.42 Твердження щодо проміжної інформації
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSREPCONS» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
REPCONS
Має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські
1.
функції, про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова
звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського
обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання
інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та
збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його
контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, і що
проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне
подання інформації відповідно до частини четвертої статті 401
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

».
4. В Додатку 1 «Схема XSD «IrregEm.xsd» особливої інформації»:
1)
10

рядок 10 викласти в редакції:
<xs:sequence>

2)
15
16

доповнити новими рядками 15 – 16 такого змісту:
<xs:element ref="z:DTSINFO_EXT"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

У зв’язку з цим рядки 15 – 84 вважати відповідно рядками 17 – 86.
3)
17

</xs:sequence>

4)
20
21
22
23

рядок 17 викласти в редакції:
доповнити новими рядками 20 – 23 такого змісту:
<xs:keyref name="DTSHOLDCHCTL-keyref" refer="z:DTSHOLDCH-key">
<xs:selector xpath="z:DTSHOLDCHCTL/*"/>
<xs:field xpath="@HOLDCH_NN"/>
</xs:keyref>
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У зв’язку з цим рядки 20 – 86 вважати відповідно рядками 24 – 90.
5)
26

доповнити новим рядком 26 такого змісту:
<xs:element name="DTSINFO_EXT" abstract="true"/>

У зв’язку з цим рядки 26 – 90 вважати відповідно рядками 27 – 91.
6)
29

рядок 29 викласти в редакції:
<xs:element name="DTSDEAL_BA" type="z:DTSDEAL_BA-container"

7)
31

рядок 31 викласти в редакції:
<xs:element name="DTSDEAL_BC" type="z:DTSDEAL_BC-container"

8)
33

рядок 33 викласти в редакції:
<xs:element name="DTSDEAL_WI" type="z:DTSDEAL_WI-container"

9)
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

доповнити новими рядками 91 – 110 такого змісту:
<xs:element name="DTSHOLDAGR" type="z:DTSHOLDAGR-container"
substitutionGroup="z:DTSINFO"/>
<xs:element name="DTSVYKUPOS" type="z:DTSVYKUPOS-container"
substitutionGroup="z:DTSINFO"/>
<xs:element name="DTSCHARTCH" type="z:DTSCHARTCH-container"
substitutionGroup="z:DTSINFO"/>
<xs:element name="DTSFUNDCH" type="z:DTSFUNDCH-container"
substitutionGroup="z:DTSINFO"/>
<xs:element name="DTSCHARTBO" type="z:DTSCHARTBO-container"
substitutionGroup="z:DTSINFO"/>
<xs:element name="DTSHOLDCH" type="z:DTSHOLDCH-container"
substitutionGroup="z:DTSINFO">
<xs:key name="DTSHOLDCH-key">
<xs:selector xpath="*"/>
<xs:field xpath="@NN"/>
</xs:key>
</xs:element>
<xs:element name="DTSHOLDCHCTL" type="z:DTSHOLDCHCTL-container"
substitutionGroup="z:DTSINFO_EXT">
</xs:element>

У зв’язку з цим рядок 91 вважати рядком 111.
5. В Додатку 2 «Схема XSD «QwartEmEs.xsd» проміжної інформації»:
1)

в назві додатку слово «квартальної» замінити словом «проміжної»;

2)

рядки 15 – 17 викласти в редакції:

15
16
17

<xs:element name="DTSDEAL_BC" type="z:DTSDEALIMP-container-R2"/>
<xs:element name="DTSDEAL_WI" type="z:DTSDEALIMP-container-R2"/>
<xs:element name="DTSGAR_TO" type="z:DTSGAR_TO-container-Q"/>

3)

рядок 24 виключити.

У зв’язку з цим рядки 25 – 54 вважати відповідно рядками 24 – 53;
4)
33

рядок 33 викласти в редакції:
<xs:element name="DTSUROSOB_O" type="z:DTSUROSOB_O-container-Q"/>

5)
34

доповнити новим рядком 34 такого змісту:
<xs:element name="DTSUROSOB_F" type="z:DTSUROSOB_F-container"/>

У зв’язку з цим рядки 34 – 53 вважати відповідно рядками 35 – 54;
6)

доповнити новими рядками 50 – 53 такого змісту:
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50
51
52
53

<xs:element
<xs:element
<xs:element
<xs:element

name="DTSVSHQTY" type="z:DTSVSHQTY-container"/>
name="DTSAUDITQ" type="z:DTSAUDITQ-container"/>
name="DTSMANREP" type="z:DTSMANREP-container"/>
name="DTSREPCONS" type="z:DTSREPCONS-container"/>

У зв’язку з цим рядки 50 – 54 вважати відповідно рядками 54 – 58.
6. В Додатку 4 «Загальна схема XSD «smc-components-pic.xsd»:
1)

рядки 143 – 148 виключити.

У зв’язку з цим рядки 149 – 2515 вважати відповідно рядками 143 – 2509;
2)
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

доповнити новими рядками 158 – 243 такого змісту:
<xs:simpleType name="ISIN_Type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z]{2}[0-9A-Z]{10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoldChReasonType">
<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoldChOwType">
<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="6"/>
<xs:enumeration value="7"/>
<xs:enumeration value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HrefType">
<xs:restriction base="xs:anyURI">
<xs:pattern value="https?://.+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DealInterestEntityType">
<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="6"/>
<xs:enumeration value="7"/>
<xs:enumeration value="8"/>
<xs:enumeration value="9"/>
<xs:enumeration value="10"/>
<xs:enumeration value="11"/>
<xs:enumeration value="12"/>
<xs:enumeration value="13"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DealInterestType">
<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
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211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

<xs:enumeration value="6"/>
<xs:enumeration value="7"/>
<xs:enumeration value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DealEntityRelType">
<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
<xs:enumeration value="10"/>
<xs:enumeration value="11"/>
<xs:enumeration value="20"/>
<xs:enumeration value="21"/>
<xs:enumeration value="22"/>
<xs:enumeration value="23"/>
<xs:enumeration value="24"/>
<xs:enumeration value="25"/>
<xs:enumeration value="26"/>
<xs:enumeration value="27"/>
<xs:enumeration value="28"/>
<xs:enumeration value="29"/>
<xs:enumeration value="30"/>
<xs:enumeration value="31"/>
<xs:enumeration value="32"/>
<xs:enumeration value="40"/>
<xs:enumeration value="41"/>
<xs:enumeration value="42"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Yes1No0Type">
<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

У зв’язку з цим рядки 158 – 2509 вважати відповідно рядками 244 – 2595;
3)
252
253
254

доповнити новими рядками 252 – 254 такого змісту:
<xs:complexType name="ZMIST-row">
<xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>

У зв’язку з цим рядки 252 – 2595 вважати відповідно рядками 255 – 2598;
4)
720

<xs:complexType name="DTSDEAL_BA-row">

5)
727

рядок 727 викласти в редакції:
<xs:complexType name="DTSDEAL_BA-container">

6)
729

рядок 729 викласти в редакції:
<xs:element name="row" type="DTSDEAL_BA-row"/>

7)
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744

рядок 720 викласти в редакції:

доповнити новими рядками 732 – 762 такого змісту:
<xs:complexType name="DTSDEAL_BC-row">
<xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" 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="DOCURL" type="HrefType"/>
<xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSDEAL_BC-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSDEAL_BC-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762

<xs:complexType name="DTSDEAL_WI-row">
<xs:attribute name="DECDT" type="dateCompatible" 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="ENT_TYP" type="DealInterestEntityType" use="required"/>
<xs:attribute name="ENT_NAME" type="TypeText" use="required"/>
<xs:attribute name="INT_TYP" type="DealInterestType" use="required"/>
<xs:attribute name="IAFL_TYP" type="DealEntityRelType"/>
<xs:attribute name="IAFL_WITH" type="TypeText"/>
<xs:attribute name="DOCURL" type="HrefType"/>
<xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSDEAL_WI-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSDEAL_WI-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

У зв’язку з цим рядки 732 – 2598 вважати відповідно рядками 763 – 2629;
8)
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796

доповнити новими рядками 779 – 796 такого змісту:
<xs:complexType name="DTSDEALIMP-row-R2">
<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="DIALDT" type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="DISCLCOM" type="HrefType" use="optional"/>
<xs:attribute name="DISCLWEB" type="HrefType" use="optional"/>
<xs:attribute name="ISCURR" type="Yes1No0Type" use="required"/>
<xs:attribute name="ZMIST" type="TypeText" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSDEALIMP-container-R2">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSDEALIMP-row-R2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

У зв’язку з цим рядки 779 – 2629 вважати відповідно рядками 797 – 2647;
9)
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935

доповнити новими рядками 920 – 935 такого змісту:
<xs:complexType name="DTSGAR_TO-row-Q">
<xs:attribute name="VYD_ZAB" type="Type20" use="required"/>
<xs:attribute name="SUM_ZAB" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="OBS_VYP" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="DT_VYP" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="NS_VYP" type="Type20"/>
<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
<xs:attribute name="G_NAME" type="TypeText" use="required"/>
<xs:attribute name="G_EDRPOU" type="Type10"/>
<xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSGAR_TO-container-Q">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSGAR_TO-row-Q"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

У зв’язку з цим рядки 920 – 2647 вважати відповідно рядками 936 – 2663;
10) доповнити новим рядком 1067 такого змісту:
1067

<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
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У зв’язку з цим рядки 1067 – 2663 вважати відповідно рядками 1068 –
2664;
11) рядки 1254 – 1270 вилучити.
У зв’язку з цим рядки 1271 – 2664 вважати відповідно рядками 1254 –
2647;
12) доповнити новим рядком 1472 такого змісту:
1472

<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>

У зв’язку з цим рядки 1472 – 2647 вважати відповідно рядками 1473 –
2648;
13) доповнити новим рядком 1595 такого змісту:
1595

<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>

У зв’язку з цим рядки 1595 – 2648 вважати відповідно рядками 1596 –
2649;
14) доповнити новими рядками 2091 – 2127 такого змісту:
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127

<xs:complexType name="DTSUROSOB_O-row-Q">
<xs:attribute name="DAT_GOS" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="E_OBL" type="Type10"/>
<xs:attribute name="STATUT" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="DERG_AK" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="DAT_AK" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="PERS_KL" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="KVED1" type="Type10"/>
<xs:attribute name="KVED_NM1" type="Type140"/>
<xs:attribute name="KVED2" type="Type10"/>
<xs:attribute name="KVED_NM2" type="Type140"/>
<xs:attribute name="KVED3" type="Type10"/>
<xs:attribute name="KVED_NM3" type="Type140"/>
<xs:attribute name="ORG_UPR" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="NAC_BANK" type="Type254"/>
<xs:attribute name="NAC_MFO" type="Type6"/>
<xs:attribute name="NAC_RAH" type="Type14"/>
<xs:attribute name="VAL_BANK" type="Type254"/>
<xs:attribute name="VAL_MFO" type="Type6"/>
<xs:attribute name="VAL_RAH" type="Type14"/>
<xs:attribute name="FND_PCNT" type="xs:integer"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSUROSOB_O-container-Q">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:element name="row" type="DTSUROSOB_O-row-Q"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSUROSOB_F-row">
<xs:attribute name="FND_NAME" type="TypeText" use="required"/>
<xs:attribute name="FND_ADDR" type="TypeText"/>
<xs:attribute name="FND_EDRPOU" type="Type10"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSUROSOB_F-container ">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSUROSOB_F-row "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

У зв’язку з цим рядки 2091 – 2649 вважати відповідно рядками 2128 –
2686;
15) рядок 2161 вилучити.
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У зв’язку з цим рядки 2162 – 2686 вважати відповідно рядками 2161 –
2685;
16) рядок 2525 вилучити.
У зв’язку з цим рядки 2526 – 2685 вважати відповідно рядками 2525 –
2684;
17) рядки 2544 – 2545 вилучити.
У зв’язку з цим рядки 2546 – 2684 вважати відповідно рядками 2544 –
2682;
18) доповнити новими рядками 2547 – 2551 такого змісту:
2547
2548
2549
2550
2551

<xs:attribute
<xs:attribute
<xs:attribute
<xs:attribute
<xs:attribute

name="INF_59"
name="INF_60"
name="INF_61"
name="INF_62"
name="INF_63"

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

У зв’язку з цим рядки 2547 – 2682 вважати відповідно рядками 2552 –
2687;
19) доповнити новими рядками 2687 – 2850 такого змісту:
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727

<xs:complexType name="DTSHOLDAGR-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:element name="row" type="ZMIST-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSVYKUPOS-row">
<xs:attribute name="DT_ZAR" type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="ACTION" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
<xs:attribute name="KILK_AK" type="xs:integer" use="required"/>
<xs:attribute name="FACEVAL" type="money" use="required"/>
<xs:attribute name="DT_AK" type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="NS_AK" type="Type20" use="required"/>
<xs:attribute name="ORG_AK" type="Type254" use="required"/>
<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
<xs:attribute name="CH_ST_AK" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSVYKUPOS-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSVYKUPOS-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSCHARTCH-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="ZMIST-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSFUNDCH-row">
<xs:attribute name="DAT_GOS" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="STATUT_PR" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="STATUT_D" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="STATUT_CR" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="STATUT_DW" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="VTSH_QTY" type="xs:integer" use="required"/>
<xs:attribute name="VTSH_PCT" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="ZMIST" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSFUNDCH-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSFUNDCH-row"/>
</xs:sequence>
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2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796

</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSCHARTBO-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="ZMIST-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSHOLDCH-row">
<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="REASON" type="HoldChReasonType" use="required"/>
<xs:attribute name="CTL_NAME" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="CTL_IDCD" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="CTL_ADDR" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="CHDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="VSH_PCT" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="VRT_PCT" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="VFI_PCT" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="VRT_ALL" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="VALLSH" type="xs:integer" use="required"/>
<xs:attribute name="VSH_PCT_P" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="VRT_PCT_P" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="VFI_PCT_P" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="VRT_ALL_P" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="VALLSH_P" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="VSH_TYP" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="VSH_ISIN" type="ISIN_Type"/>
<xs:attribute name="VSH_BSDT" type="Opt1Or2Type"/>
<xs:attribute name="VSH_OWTYP" type="Opt1Or2Type"/>
<xs:attribute name="VSH_QTY" type="xs:integer"/>
<xs:attribute name="VRT_TYP" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="VRT_ISIN" type="ISIN_Type"/>
<xs:attribute name="VRT_BSDT" type="Opt1Or2Type"/>
<xs:attribute name="VRT_OWTYP" type="HoldChOwType"/>
<xs:attribute name="VRT_QTY" type="xs:integer"/>
<xs:attribute name="VOP_TYP" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="VOP_EXP" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="VOP_BSDT" type=" Opt1Or2Type"/>
<xs:attribute name="VOP_OWTYP" type="Opt1Or2Type"/>
<xs:attribute name="VOP_QTY" type="xs:integer"/>
<xs:attribute name="VOP_PCT" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="VRI_TYP" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="VRI_EXP" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="VRI_BAS" type="Opt1Or2Type"/>
<xs:attribute name="VRI_BSDT" type="Opt1Or2Type"/>
<xs:attribute name="VRI_OWTYP" type="Opt1Or2Type"/>
<xs:attribute name="VRI_STL" type="Opt1Or2Type"/>
<xs:attribute name="VRI_QTY" type="xs:integer"/>
<xs:attribute name="VRI_PCT" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="PXY_NAME" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="PXY_IDCD" type="Type10"/>
<xs:attribute name="PXY_VQTY" type="xs:integer"/>
<xs:attribute name="PXY_VPCT" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="PXY_ENDS" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSHOLDCH-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSHOLDCH-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSHOLDCHCTL-row">
<xs:attribute name="HOLDCH_NN" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
<xs:attribute name="CTL_NAME" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="CTL_IDCD" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="VSH_PCT" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="VRT_PCT" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="VFI_PCT" type="xs:double" use="required"/>
<xs:attribute name="VRT_ALL" type="xs:double" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSHOLDCHCTL-container">
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2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850

<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSHOLDCHCTL-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSVSHQTY-row">
<xs:attribute name="DT_V_CP" type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="NS_V_CP" type="Type20" use="required"/>
<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
<xs:attribute name="KILK_CP" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
<xs:attribute name="NV_CP" type="money" use="required"/>
<xs:attribute name="NV_CP_V" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
<xs:attribute name="NV_CP_VR" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
<xs:attribute name="NV_CP_VRT" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
<xs:attribute name="OPYS" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSVSHQTY-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSVSHQTY-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSAUDITQ-row">
<xs:attribute name="NAMEAUD" type="TypeText" use="required"/>
<xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="Type10"/>
<xs:attribute name="MSZNAUD" type="TypeText"/>
<xs:attribute name="NUM_SV" type="Type20"/>
<xs:attribute name="DAT_SV" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="SVID_RN" type="Type20"/>
<xs:attribute name="SVID_SER" type="Type20"/>
<xs:attribute name="SVID_NUM" type="Type20"/>
<xs:attribute name="SVID_DAT" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="SVID_STR" type="Type20"/>
<xs:attribute name="AUDIT" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSAUDITQ-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:element name="row" type="DTSAUDITQ-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSMANREP-row">
<xs:attribute name="MANREP" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSMANREP-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:element name="row" type="DTSMANREP-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSREPCONS-row">
<xs:attribute name="REPCONS" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSREPCONS-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:element name="row" type="DTSREPCONS-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

У зв’язку з цим рядок 2687 вважати рядком 2851.
Директор департаменту
інформаційних технологій

Є. Фоменко

