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Перелік змін 
 
Версія 1.12.14 (14.03.2023) 
Внесено зміни до форми Повідомлення підприємством, що становить суспільний інтерес, про 
суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, 
відповідно до змін, внесених рішенням НКЦПФР №1292 від 02.11.2022. 
 
Версія 1.12.13 (02.02.2023) 
Додано можливість копіювати записи в таблицях про вчинення значних правочинів та 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в річній та проміжній регулярній 
інформації. 
 
Версія 1.12.12 (03.01.2023) 
Додано можливість створювати річну регулярну інформацію за 2022 рік та проміжну регулярну 
інформацію за 2023 рік. 
 
Версія 1.12.11 (22.02.2022) 
Внесено зміни до особливої, річної та проміжної регулярної інформації у зв’язку з тим, що 
система приймання інформації НКЦПФР більше не підтримує різні версії інформації (в 
залежності від періоду дії відповідного наказу щодо опису розділів та схем XML електронної 
форми у періоді. Відтепер, інформація подається виключно у форматі, встановленому поточною 
редакцією наказу. 
Виправлені деякі помилки, виявлені під час роботи в попередній версії. 
Для зручності збережено попередню версію (файл EmconZvit1.12.10.exe), що підтримує різні 
формати інформації. 
 
Версія 1.12.10 (08.02.2022) 
Внесено зміни до особливої, річної та проміжної регулярної інформації у зв’язку з набранням 
чинності рішенням НКЦПФР від 24.11.2021 року №1160 «Про внесення змін до рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року №646», 
Наказів Голови НКЦПФР від 03.02.2022 року №22 «Щодо затвердження змін до опису розділів 
та схем XML електронної форми фінансової звітності» та від 04.02.2022 року №23 «Щодо 
затвердження змін до деяких наказів Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку». 
 
Версія 1.12.9 (10.01.2022) 
Додано можливість створювати річну регулярну інформацію за 2021 рік та проміжну регулярну 
інформацію за 2022 рік. 
Внесено зміни до форми з інформацією про корпоративного секретаря в річній та проміжній 
регулярній інформації. 
 
Версія 1.12.8 (05.10.2021) 
Додано можливість імпортувати деякі дані з проміжної регулярної інформації до річної 
регулярної інформації. 
Виправлена помилка зі подвоєнням записів в титульному аркуші особливої інформації, що 
виникала в деяких випадках. Виправлені інші некритичні помилки. 
 
Версія 1.12.7.2 (05.04.2021) 
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Внесено ще декілька технічних правок в текстовій формі звіту про корпоративне управління за 
пропозиціями користувачів (щодо вигляду таблиці «Склад наглядової ради» та виводу в 
текстовій формі поля «Примітки»).  
 
Версія 1.12.7.1 (29.03.2021) 
Внесені декілька технічних правок в формі звіту про корпоративне управління. Виправлені 
дрібні технічні помилки в інтерфейсі програми. 
 
Версія 1.12.7 (11.03.2021) 
Внесено зміни до повідомлення до НКЦПФР підприємством, що становить суспільний інтерес, 
про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, 
відповідно до рішення НКЦПФР від 12.01.2021 року №10 «Про внесення змін до рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 січня 2019 року № 43» та 
Наказу Голови НКЦПФР від 10.03.2021 №27 «Щодо затвердження змін до Опису розділів та 
схем ХМL файлів електронної форми інформації підприємств, що становлять суспільний 
інтерес, яка надсилається у вигляді електронних документів до НКЦПФР». 
 
Версія 1.12.6 (09.02.2021) 
Додано можливість імпортувати з файлу report.xml особливу інформацію та повідомлення 
підприємством, що становить суспільний інтерес, до НКЦПФР про суб'єкта аудиторської 
діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності. 
Додано можливість в деяких видах особливої інформації копіювати дані з попередніх 
особливих інформацій цього емітента такого ж виду. 
Додано можливість змінювати порядок записів в деяких таблицях річної регулярної, проміжної 
регулярної та особливої інформації. 
 
Версія 1.12.5 (04.01.2021) 
Додано можливість формувати річну регулярну інформацію за 2020 рік та проміжну регулярну 
інформацію за 2021 рік. 
Внесено зміни до довідників у зв’язку з набранням чинності рішенням НКЦПФР «Про 
затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» від 29.09.2020 року №563. 
Виправлені деякі технічні помилки, які виникали при роботі з проміжною фінансовою звітністю 
поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів. 
 
Версія 1.12.4.1 (12.11.2020) 
Виправлені деякі технічні помилки в формуванні повідомлення підприємством, що становить 
суспільний інтерес, до НКЦПФР про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги 
з аудиту фінансової звітності. 
Виправлені деякі інші дрібні технічні помилки в роботі програми. 
 
Версія 1.12.4 (29.09.2020) 
Додано функцію створення підприємством, що становить суспільний інтерес, повідомлення до 
НКЦПФР про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової 
звітності, відповідно до рішення НКЦПФР від 31.01.2019 № 43 «Про затвердження форми 
Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що 
становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з 
аудиту фінансової звітності»  та Наказу Голови НКЦПФР від 16.04.2019 №82 «Щодо 
затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації підприємств, 



  Програмне забезпечення «Емкон: Звіт» 

ТОВ «Емкон» 
http://soft.emcon.ua 
тел. технічної підтримки: +380 (44) 227-58-97 
support@emcon.com.ua 

що становлять суспільний інтерес, яка надсилається у вигляді електронних документів до 
НКЦПФР». 
 
Версія 1.12.3 (21.08.2020) 
Внесено деякі технічні поправки в інтерфейсі та в друкованій формі (для розміщення на веб-
сайті) фінансової звітності підприємств в проміжній регулярній інформації, враховані 
зауваження та пропозиції користувачів. 
 
Версія 1.12.2 (25.06.2020) 
Внесено зміни в частині формування проміжної регулярної інформації в зв'язку з набранням 
чинності наказом Голови НКЦПФР від 01.04.2020 №45 «Щодо затвердження змін до Опису 
розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів 
відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 
у зв’язку з набранням чинності рішенням НКЦПФР від 24.12.2019 №781 «Про затвердження 
Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». 
Виправлено декілька технічних помилок, виявлених в процесі експлуатації програмного 
забезпечення, враховані зауваження та пропозиції користувачів. 
 
Версія 1.12.1 (26.04.2020) 
Виправлено декілька технічних помилок, виявлених в процесі експлуатації програмного 
забезпечення в частині формування річної регулярної інформації, враховані зауваження та 
пропозиції користувачів. 
 
Версія 1.12.0 (24.04.2020) 
Внесено зміни в частині формування особливої та регулярної річної інформації в зв'язку з 
набранням чинності наказом Голови НКЦПФР від 01.04.2020 №45 «Щодо затвердження змін до 
Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів 
відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 
у зв’язку з набранням чинності рішенням НКЦПФР від 24.12.2019 №781 «Про затвердження 
Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». 
 
Версія 1.11.8.1 (23.02.2020) 
Додані нові види особливої інформації в таблиці «Відомості щодо особливої інформації та 
інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду» в річній 
регулярній інформації. 
 
Версія 1.11.8 (17.02.2020) 
Внесено зміни відповідно до наказів Голови НКЦПФР від 14.02.2020 №26 «Щодо затвердження 
змін до Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації емітентів цінних 
паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та від 
07.02.2020 №18 «Щодо затвердження змін до деяких документів нормативно-технічного 
характеру щодо описів розділів та схем XML файлів електронної форми що подаються до 
Комісії» (щодо зміни довжини поля з номерами банківських рахунків). 
Додано можливість змінювати тип фінансової звітності після створення регулярної інформації. 
Виправлено декілька технічних помилок, пов’язаних з імпортом інформації із звітів за 
попередні періоди. 
 
Версія 1.11.7.2 (22.01.2020) 
Виправлені деякі технічні помилки, пов’язані з виводом в друковану форму особливої 
інформації. Удосконалені процедури збереження річної та проміжної регулярної інформації. 
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Версія 1.11.7.1 (05.12.2019) 
Додано можливість формувати річну регулярну інформацію за 2019 рік та проміжну регулярну 
інформацію за 4й квартал 2019 року та за 2020 рік.  
 
Версія 1.11.7 (09.10.2019) 
Виправлено декілька технічних помилок, виявлених в процесі експлуатації програмного 
забезпечення, враховані зауваження та пропозиції користувачів (зокрема, щодо формування 
проміжної регулярної інформації). 
 
Версія 1.11.6 (20.05.2019) 
Додано консолідовану проміжну фінансову звітність, починаючи з інформації за 1 квартал 2019 
року, в зв'язку з набранням чинності наказом Голови НКЦПФР від 15.05.2019 №92 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», затвердженого 
у зв’язку з набранням чинності рішенням НКЦПФР від 04.12.2018 №854 «Про затвердження 
Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». 
Виправлено декілька технічних помилок, виявлених в процесі експлуатації програмного 
забезпечення. 
 
Версія 1.11.5.2 (25.04.2019) 
Виправлено декілька технічних помилок, виявлених в процесі експлуатації програмного 
забезпечення: 
- при збереженні в report.xml фінансової звітності банків; 
- при збереженні в report.xml інформації про зовнішні файли. 
 
Версія 1.11.5.1 (24.04.2019) 
Виправлені деякі технічні помилки в частині формування проміжної фінансової звітності. 
 
Версія 1.11.5 (23.04.2019) 
Внесено зміни: 
- виправлені деякі технічні помилки; 
- оновлена проміжна регулярна інформація, починаючи з інформації за 1 квартал 2019 року, в 
зв'язку з набранням чинності наказом Голови НКЦПФР від 05.04.2019 №76 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», затвердженого у зв’язку з набранням 
чинності рішенням НКЦПФР від 04.12.2018 №854 «Про затвердження Змін до Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів». 
 
Версія 1.11.4 (22.04.2019) 
Внесено зміни в частині формування річної регулярної інформації: 
- додані форми інформації про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями…, які є 
власниками фінансових інструментів…; 
- додані форми інформації про іпотечні цінні папери; 
- додано можливість зазначати в інформації зовнішні файли; 
- виправлені деякі технічні помилки. 
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Версія 1.11.3.1 (17.04.2019) 
Виправлено декілька технічних помилок, виявлених в процесі експлуатації програмного 
забезпечення. 
 
Версія 1.11.3 (16.04.2019) 
Внесено зміни в частині формування річної регулярної інформації: 
- виправлені деякі технічні помилки; 
- внесені зміни, в зв'язку з набранням 17.04.2019 року чинності наказом Голови НКЦПФР від 
12.04.2019 №78 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».  
 
Версія 1.11.2.2 (15.04.2019) 
Виправлені деякі технічні помилки; оновлено довідник видів особливих інформацій для річної 
регулярної інформації; додано підказки до деяких форм річної регулярної інформації. 
 
Версія 1.11.2.1 (14.04.2019) 
Виправлені деякі технічні помилки,  що виникали при формуванні файлу report.xml та форми 
річної регулярної для власного веб-сайту.  
 
Версія 1.11.2 (11.04.2019) 
Внесено зміни в частині формування річної регулярної інформації, починаючи з інформації за 
2018 рік, в зв'язку з набранням чинності наказом Голови НКЦПФР від 05.04.2019 №76 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», затвердженого 
у зв’язку з набранням чинності рішенням НКЦПФР від 04.12.2018 №854 «Про затвердження 
Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».  
В даній версії не підтримуються форми інформації про зміну осіб, яким належить право голосу 
за акціями…, які є власниками фінансових інструментів… та інформації про іпотечні цінні 
папери.  
 
Версія 1.11.1 (23.03.2019) 
Виправлені деякі технічні помилки зі збереженням інформації в report.xml, пов’язані з 
застосуванням різних схем даних особливої інформації до та після набрання чинності наказом 
Голови НКЦПФР від 19.03.2019 №55 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». 
Удосконалено форму титульного аркуша в повідомленні про виникнення особливої інформації 
про емітента. 
Додано журнал реєстрації електронних документів. 
 
Версія 1.11.0 (21.03.2019) 
Внесено зміни в частині формування особливої інформації в зв'язку з набранням чинності 
наказом Голови НКЦПФР від 19.03.2019 №55 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», затвердженого у зв’язку з набранням чинності рішенням НКЦПФР 
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від 04.12.2018 №854 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів». 
 
Версія 1.10.3 (04.02.2019) 
Додано можливість формувати річну регулярну інформації за 2018 рік та проміжну регулярну 
інформацію за 2019 рік. Виправлені деякі технічні помилки, виявлені під час експлуатації 
програмного забезпечення. 
 
Версія 1.10.2 (03.09.2018) 
Внесено зміни в зв'язку із набранням чинності рішенням НКЦПФР від 19.04.2018 №243 «Про 
затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та 
наказу Голови НКЦПФР від 03.08.2018 №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» в частині формування проміжної інформації. 
 
Версія 1.10.1 (13.08.2018) 
Внесено зміни в зв'язку із набранням чинності рішенням НКЦПФР від 19.04.2018 №243 «Про 
затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та 
наказу Голови НКЦПФР від 03.08.2018 №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» - додано особливу інформацію «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». 
Внесено зміни в зв'язку із прийняттям рішення НКЦПФР від 19.06.2018 №397 «Про 
затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку». 
 
Версія 1.10.0 (06.08.2018) 
Внесено зміни в зв'язку із набранням чинності рішенням НКЦПФР від 19.04.2018 №243 «Про 
затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та 
наказу Голови НКЦПФР від 03.08.2018 №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», крім: 
1) особливої інформації «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»; 
2) проміжної (квартальної) інформації. 
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Версія 1.9.5 (19.04.2018) 
Виправлена помилка зі збереженням фінансової звітності в квартальній регулярній інформації. 
 
Версія 1.9.4 (27.03.2018) 
Виправлена помилка зі збереженням інформації про правочини в річній та квартальній 
регулярній інформації. 
Внесено зміни в частині формування регулярної річної інформації, в зв'язку з прийняттям 
рішення НКЦПФР від 06.02.2018 №62 "Про внесення змін до Системи довідників та 
класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". 
 
Версія 1.9.3 (04.02.2018) 
Внесено зміни до форми публікації річної регулярної інформації публічного акціонерного 
товариства в зв'язку із набранням чинності рішенням НКЦПФР від 28.11.2017 №850 «Про 
внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». 
 
Версія 1.9.2 (10.01.2018) 
Внесено зміни в частині формування регулярної річної інформації, в зв'язку із набранням 
чинності рішенням НКЦПФР від 07.11.2017 №786 «Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та затвердженням 
наказу Голови НКЦПФР від 03.01.2018 №1 «Щодо внесення змін до наказів щодо затвердження 
деяких Описів розділів та схем XML файлів електронної форми інформації (адміністративних 
даних, звітності)». 
 
Версія 1.9.1 (12.12.2017) 
Внесено зміни в частині формування регулярної квартальної та річної інформації, в зв'язку із 
набранням чинності рішенням НКЦПФР від 10.08.2017  № 603 «Про затвердження Змін до 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та затвердженням наказу 
Голови НКЦПФР від 02.10.2017 №158 «Щодо затвердження змін до Опису розділів та схем 
XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів». 
Крім цього, додана можливість введення в регулярній квартальній та річній інформації 
фінансової звітності поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів. 
 
Версія 1.9 (05.11.2017) 
Внесено зміни в частині формування особливої інформації, в зв'язку із набранням чинності 
рішенням НКЦПФР від 10.08.2017  № 603 «Про затвердження Змін до Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів» та затвердженням наказу Голови НКЦПФР 
від 02.10.2017 №158 «Щодо затвердження змін до Опису розділів та схем XML файлів 
електронної форми інформації емітентів цінних паперів». 
 
Версія 1.8.8 (28.03.2017) 
Внесено зміни в формування регулярної річної та квартальної інформації, в зв'язку 
затвердженням наказу Голови НКЦПФР від 22.03.2017р. №36 «Щодо затвердження змін до 
Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів». 
В даній версії відсутня можливість введення фінансової звітності поручителя 
(страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, 
проте оновлення критичне з точки зору можливості розміщення інформації в загальнодоступній 
інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. 
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Версія 1.8.7 (15.01.2017) 
Внесено зміни в формування регулярної річної інформації за 2016 та подальші роки, в зв'язку із 
набранням чинності рішенням НКЦПФР від 12.04.2016  № 410 «Про затвердження Змін до 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та затвердженням наказу 
Голови НКЦПФР від 31.05.2016р. №65 «Щодо внесення змін в Опис розділів та схем XML 
файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів». 
Внесено зміни в частині формування регулярної квартальної та річної інформації, в зв'язку із 
набранням чинності рішенням НКЦПФР від 14.09.2016  № 923 «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та 
затвердженням наказів Голови НКЦПФР від 19.12.2016р. №206 «Щодо затвердження змін до 
Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів». 
 
Версія 1.8.6 (18.12.2016) 
Внесено зміни в частині формування особливої інформації, в зв'язку із набранням чинності 
рішенням НКЦПФР від 14.09.2016  № 923 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових 
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та затвердженням наказу 
Голови НКЦПФР від 19.12.2016 №206 «Щодо внесення змін в Опис розділів та схем XML 
файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів». 
 
Версія 1.8.5 (01.08.2016) 
Виправлені помилки зі збереженням та додані деякі перевірки фінансової звітності банків. 
 
Версія 1.8.4 (18.07.2016) 
Внесено зміни в формування регулярної квартальної інформації, в зв'язку із набранням 
чинності рішенням НКЦПФР від 12.04.2016  № 410 «Про затвердження Змін до Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів» та затвердженням наказу Голови НКЦПФР 
від 31.05.2016р. №65 «Щодо внесення змін в Опис розділів та схем XML файлів електронної 
форми інформації емітентів цінних паперів», також затвердженням наказу Голови НКЦПФР від 
22.04.2016р. №55 «Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL електронної форми 
фінансової звітності» (щодо фінансової звітності банків). 
 
Версія 1.8.3 (10.06.2016) 
Внесено зміни в формування особливої інформації, в зв'язку із набранням чинності рішенням 
НКЦПФР від 12.04.2016  № 410 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів» та затвердженням наказу Голови НКЦПФР від 
31.05.2016р. №65 «Щодо внесення змін в Опис розділів та схем XML файлів електронної форми 
інформації емітентів цінних паперів». 
 
Версія 1.8.2 (31.05.2016) 
Внесено зміни в формування фінансової звітності в квартальній та річній регулярній 
інформації, в зв'язку із затвердженням наказу Голови НКЦПФР від 22.04.2016р. №55 «Щодо 
затвердження Опису розділів та схем ХМL електронної форми фінансової звітності» (крім 
фінансової звітності банків) та втратою, з 01.06.2016 року, чинності наказу Голови НКЦПФР 
від 10.06.2014р. №134 «Щодо складу та опису полів (розділів) та схем ХМL-файлів електронної 
форми фінансової звітності». 
 
Версія 1.8.1 (09.03.2016) 
Виправлено помилку завантаження збереженої річної регулярної інформації в деяких випадках. 
Удосконалено механізм формування тексту публікації річної регулярної інформації. 
Додано можливість формувати квартальну регулярну інформації за 2016 рік. 
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Версія 1.8.0 (31.12.2015) 
Внесено зміни в формування особливої, квартальної та річної регулярної інформації в зв'язку із 
затвердженням наказу Голови НКЦПФР від 05.11.2015р. №219 «Щодо затвердження Опису 
розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів 
відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». 
 
Версія 1.7.1 (02.04.2015) 
Виправлені помилки із завантаженням та імпортом фінансової звітності по деяким видам 
фінансової звітності. 
 
Версія 1.7.0 (01.03.2015) 
Внесено зміни в формування особливої, квартальної та річної регулярної інформації в зв'язку із 
затвердженням наказу Голови НКЦПФР від 03.02.2015р. №26 «Щодо опису розділів та схем 
ХМL - файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». 
 
Версія 1.6.10 (30.12.2014) 
Внесено зміни для формування регулярної інформації в 2015 році. 
 
Версія 1.6.9 (27.06.2014) 
Внесено зміни в формування фінансової звітності в квартальній та річній регулярній 
інформації, в зв'язку із затвердженням наказу Голови НКЦПФР від 10.06.2014р. №134 «Щодо 
складу та опису полів (розділів) та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової 
звітності». 
Оновлено перевірки фінансової звітності відповідно до чинної редакції Наказу Міністерства 
фінансів України від 11.04.2013 № 476. 
 
Версія 1.6.8 (24.04.2014) 
Виправлено помилку із формуванням текстового звіту разом з консолідованою фінансовою 
звітністю. 
Виправлено деякі помилки із відображенням інформації в текстовому звіті. 
 
Версія 1.6.7 (22.04.2014) 
Виправлено помилку із повторним збереженням схеми фінансової звітності для банків та 
суб’єктів малого підприємництва. 
 
Версія 1.6.6 (15.04.2014) 
Удосконалено та виправлено схеми файлу Report.xml для квартальної регулярної інформації. 
Удосконалено та виправлено деякі перевірки фінансової звітності. 
 
Версія 1.6.5 (13.04.2014) 
Внесено зміни в формування квартальної та річної регулярної інформації, починаючи з 1 кв. 
2014 року, в зв'язку із затвердженням наказу Голови НКЦПФР від 18.03.2014р. №72 «Щодо 
опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів 
відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». 
Виправлено помилку в формуванні тексту публікації річної регулярної інформації при 
зазначенні річної фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності. 
Удосконалено та виправлено деякі перевірки фінансової звітності. 
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Версія 1.6.4 (04.04.2014) 
Додано форму для приміток до річної фінансової звітності підприємств, які складають звітність 
відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73 «Про затвердження 
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності». 
 
Версія 1.6.3 (02.04.2014) 
Виправлено помилку із завантаженням даних форми основних відомостей про емітента. 
Виправлено помилку із виведенням у друкованій формі звіту інформації про аудиторську 
фірму. 
 
Версія 1.6.2.2 (01.04.2014) 
Виправлено помилку із полем 130 в фінансовій звітності суб’єкту малого підприємництва. 
Виправлено помилку щодо збереження відомостей про аудиторський висновок. 
Виправлено помилку щодо завантаження фінансової звітності банків, СМП та спрощеної 
фінансової звітності з попередніх періодів. 
Виправлено помилку щодо завантаження даних зі звіту попереднього періоду, який був 
збережений у форматі відповідно до схеми, затвердженої Наказом Голови НКЦПФР від 
18.03.2014р. №72. 
 
Версія 1.6.2.1 (31.03.2014) 
Виправлено шрифти на нових формах редагування інформації. 
Виправлено логіку роботи в змісті із фінансової звітністю банку. 
Виправлено помилку із завантаженням інформації щодо освіти та стажу роботи посадових осіб 
емітента зі звіту попереднього формату. 
Оновлено перевірки у титульному аркуші. 
Виправлено помилку формування xml-файлу 
Удосконалено формування друкованої форми звіту. 

 
Версія 1.6.2 (28.03.2014) 
Внесено зміни в формування регулярної річної інформації в зв'язку із затвердженням: 

- Наказу Голови НКЦПФР від 18.03.2014р. №72 «Щодо опису розділів та схем ХМL - 
файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів». 

 
Версія 1.6.1.3 (04.03.2014) 
Додано можливість створювати річну регулярну інформацію за 2011 та 2012 роки в актуальній 
схемі даних. 
 
Версія 1.6.1.2 (18.02.2014) 
Виправлено форму «Звіт про сукупний дохід» для банків (ф.2 у двох звітах)  в частині 
заповнення «Усього сукупного доходу, в т.ч.». 
 
Версія 1.6.1 (11.01.2014) 
Додано генерацію Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента для опублікування в 
офіційному друкованому виданні. 
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Оновлено довідкову систему в частині особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю). 
Виправлені помилки при створенні річної регулярної інформації та завантаженні раніше 
збереженої квартальної регулярної інформації. 
Удосконалено систему діагностування помилок при роботі із файлами інформації. 
 
Версія 1.6 (09.01.2014) 
Внесено зміни в формування особливої та регулярної інформації в зв'язку із набранням 
чинності: 

- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 
рішенням НКЦФПР від 03.12.2013 року №2826. 

- Наказу Голови НКЦПФР від 31.12.2013р. №785 «Щодо складу та опису полів (розділів) 
та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової звітності». 

- Наказу Голови НКЦПФР від 31.13.2013р. №786 «Щодо опису розділів та схем ХМL - 
файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів». 

Внесено зміни в довідники у зв’язку із затвердженням рішення від 26.11.2013 р. №2673 «Про 
внесення змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України». 
 
Версія 1.5.11 (11.11.2013) 
Удосконалено роботу з файловою системою, зокрема в Windows 7 та 8. 
Виправлено помилку при збереженні інформації щодо похідних цінних паперів в квартальній 
регулярній інформації емітентів облігацій. 
Змінено логіку щодо визначення наповненості форм 3 та 4 фінансової звітності. 
 
Версія 1.5.10 (15.08.2013), 
Додано перевірки форм 3 та 4 фінансової звітності відповідно до Наказу Міністерства фінансів 
України від 11.04.2013 № 476 із змінами внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 
27.06.2013 № 635. 
 
Версія 1.5.9 (15.07.2013) 
Внесено зміни в формування регулярної квартальної інформації в зв'язку із затвердженням: 

- Наказу Голови НКЦПФР від 08.07.2013р. №409 «Щодо складу та опису полів (розділів) 
та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової звітності». 

 
Версія 1.5.8 (04.06.2013) 
Внесено зміни в довідники у зв’язку із затвердженням рішення від 19.03.2013р. №365 «Про 
затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної  комісії з цінних 
паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України». 
В електронній формі регулярної річної інформації додано формування вузла, що відповідає 
фінансовій звітності, у разі не складання Товариством фінансової звітності. 
Додано можливість трансформування регулярної річної інформації за 2011 рік в формат XML, 
що відповідає: 

- Наказу Голови НКЦПФР від 09.04.2013р. №214 «Щодо опису розділів та схем ХМL - 
файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів»; 

- Наказу Голови НКЦПФР від 21.03.2013р. №174 «Щодо складу та опису полів (розділів) 
та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової звітності». 
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Версія 1.5.7.1 (24.04.2013) 
Виправлено розмірність полів у рядках 2610, 2615, 2650 Звіту про фінансові результати (Звіту 
про сукупний дохід) регулярної квартальної інформації починаючи з 1-го кварталу 2013 року. 
В електронній формі регулярної річної інформації прибрано формування порожніх вузлів, що 
відповідають Формі №5, при заповненні фінансової звітності відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 
 
Версія 1.5.7 (11.04.2013) 
Внесено зміни в формування регулярної квартальної інформації починаючи з 1-го кварталу 
2013 року в зв'язку із затвердженням: 

- Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73 «Про затвердження 
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності»; 

- Наказу Голови НКЦПФР від 21.03.2013р. №174 «Щодо складу та опису полів (розділів) 
та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової звітності». 

 
Версія 1.5.6 (25.03.2013) 
Внесено зміни в формування регулярної річної інформації в зв'язку із затвердженням Наказу 
Голови НКЦПФР від 21.03.2013р. №174 «Щодо складу та опису полів (розділів) та схем ХМL - 
файлів електронної форми фінансової звітності»: 

- прибрано формування вузла F5_BA1; 
- змінено найменування поля KFV у вузлі BP на KOPFG; 
- змінено формування вузлів F5_FRBA1 та F5_FRBA1; 
- додано форму для заповнення приміток до фінансової звітності, складеної відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Прибрано формування порожніх вузлів <z:row/> у файлі Report.xml регулярної річної 
інформації. 
 
Версія 1.5.5 (22.03.2013) 
Внесено зміни в формування регулярної річної інформації в зв'язку із затвердженням Наказу 
Голови НКЦПФР від 15.03.2013р. №163 «Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів 
електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів»: 

- додано формування річної інформації емітентів облігацій місцевих позик в форматі 
XML; 

- додано форму для заповнення аудиторського висновку емітентами, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) 
акціонерними товариствами, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів. 

З текстової форми регулярної річної інформації прибрано друк приміток до річної фінансової 
звітності при заповненні звітності за міжнародними стандартами. 
 
Версія 1.5.4 (04.03.2013) 
Внесено зміни в формування регулярної річної інформації в зв'язку зі змінами, внесеними: 

- Рішенням НКЦПФР від 20.11.2012р. №1632 «Про затвердження Змін до Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», яке набрало чинності 22.01.2013р.; 
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- Наказом Голови НКЦПФР від 07.02.2013р. №74 «Щодо опису розділів та схем ХМL - 
файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів»; 

- Наказом Голови НКЦПФР від 12.02.2013р. №86 «Щодо складу та опису полів (розділів) 
та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової звітності». 

 
Версія 1.5.3.2 (21.02.2013) 
Виправлено прив’язку до довідника в полі «Форма існування цінних паперів, щодо яких 
вчинена дія» розділу «Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій 
біржі» особливої інформації. 
 
Версія 1.5.3.1 (15.02.2013) 
Прибрано формування порожніх вузлів <z:row/> розділів DTSOS_OPV, DTSGOSP_DIY, 
DTSUROSOB_O, DTSPERSON_P, DTSOBSLUG, DTSZOBOVYAZ у файлі Report.xml 
регулярної квартальної інформації. 
 
Версія 1.5.3 (15.02.2013) 
Внесено зміни в формування регулярної квартальної інформації в зв'язку зі змінами, внесеними: 

- Наказом Голови НКЦПФР від 07.02.2013р. №74 «Щодо опису розділів та схем ХМL - 
файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів»; 

- Наказом Голови НКЦПФР від 12.02.2013р. №86 «Щодо складу та опису полів (розділів) 
та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової звітності». 

 
Версія 1.5.2 (08.02.2013) 
Друк нових видів економічної діяльності в фінансовій звітності приведено у відповідність з 
Національним класифікатором ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" 
(КВЕД-2010). 
Внесено зміни в зміст квартальної інформації в зв’язку зі змінами, внесеними пп.4 та 5 Рішення 
НКЦПФР від 20.11.2012р. №1632 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів». 
 
Версія 1.5.1 (30.01.2013) 
Додано формування порожніх вузлів у файлі Report.xml, що відповідають незаповненим 
розділам особливої інформації. 
 
Версія 1.5.0 (23.01.2013) 
Внесено зміни в формування особливої інформації в зв'язку зі змінами, внесеними: 

- Рішенням НКЦПФР від 20.11.2012р. №1632 «Про затвердження Змін до Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», яке набрало чинності 22.01.2013р.; 

- Наказом т.в.о. Голови НКЦПФР від 17.01.2013р. №22 «Щодо опису розділів та схем 
ХМL - файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». 

 
Версія 1.4.3 (06.04.2012) 
Внесено зміни в квартальну фінансову звітність підприємства, банка та суб'єкта малого 
підприємництва в зв'язку зі змінами, внесеними: 
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- Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. №1591 «Про внесення змін до 
деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку»; 

- Постановою Національного банку України від 24.10.2011р. №373 «Про затвердження 
Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків 
України»; 

- Наказом Голови НКЦПФР від 10.02.2012р. №102 «Про внесення змін до наказу Голови 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.04.2007 № 349». 

 
Версія 1.4.2 (03.04.2012) 
Додано формування порожнього рядка в електронній формі таблиці Corp_upr (відповідає 
розділу «Звіт про корпоративне управління») у випадку, коли даний розділ емітентом не 
заповнюється. 
Змінено назву поля FM130_04 на FM130_34 в електронній формі таблиці Fm (відповідає Звіту 
про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва). 
 
Версія 1.4.1 (02.04.2012) 
Додано можливість заповнення річної фінансової звітності банку відповідно до вимог 
Постанови Національного банку України від 24.10.2011р. №373 «Про затвердження Інструкції 
про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України». 
 
Версія 1.4.0 (28.02.2012) 
Внесено зміни в річну фінансову звітність підприємства та суб'єкта малого підприємництва та 
додано Форму №1-мс «Баланс» та Форму №2-мс «Звіт про фінансові результати» спрощеної 
річної фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва в зв'язку зі змінами, внесеними: 

- Наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2011р. №25 «Про внесення змін до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого 
підприємництва"»; 

- Наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011р. №372 «Про затвердження Змін 
до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку»; 

- Наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011р. №664 «Про затвердження Змін 
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку»; 

- Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. № 1591 «Про внесення змін до 
деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку»; 

- Наказом Голови ДКЦПФР від 02.09.2011р. №847 та Наказом Голови НКЦПФР від 
10.02.2012р. №103 «Про внесення змін та доповнень до наказу Голови Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 №1598». 

 
Внесено зміни в титульний аркуш, зміст та інформацію про стан корпоративного управління 
річної інформації в зв’язку зі змінами, внесеними: 

- Рішенням ДКЦПФР від 20.10.2011р. №1482 «Про затвердження Змін до Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», яке набрало чинності 30.12.2011р.; 

- Наказом Голови НКЦПФР від 10.02.2012р. №103 «Про внесення змін та доповнень до 
наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 
№1598». 

 
Версія 1.3.2 (13.01.2012) 
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Внесено зміни в титульний аркуш особливої інформації, титульний аркуш та зміст квартальної 
інформації у зв’язку зі змінами, внесеними Рішенням ДКЦПФР від 20.10.2011р. №1482 «Про 
затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», яке 
набрало чинності 30.12.2011р. 
 
Версія 1.3.1 (09.09.2011) 
Виправлено помилку, при якій неможливо було заповнити примітки до змісту в річних даних 
емітентів з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів. 
 
Версія 1.3.0 (29.08.2011) 
Додано можливість формування річних даних у відповідності до Положення про подання 
адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до 
ДКЦПФР та Порядку заповнення електронних форм адміністративних даних емітентами з 
закритим (приватним) розміщенням цінних паперів, які подаються до ДКЦПФР, затверджених 
рішенням ДКЦПФР від 01.03.2011р. №187. 
 
Версія 1.2.1 (06.07.2011) 
Внесено зміни в Форму №1-м «Баланс» та Форму №2-м «Звіт про фінансові результати» 
квартальної фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва в зв'язку зі змінами, 
внесеними: 

- Наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2011р. №25 «Про внесення змін до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого 
підприємництва"»; 

- Наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011р. №664 «Про затвердження Змін 
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку»; 

- Наказом ДКЦПФР від 30.03.2011р. №293 «Про внесення змін до наказу Голови 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.04.2007р. №349». 

 
Додано Форму №1-мс «Баланс» та Форму №2-мс «Звіт про фінансові результати» спрощеної 
квартальної фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва в зв'язку зі змінами, 
внесеними: 

- Наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2011р. №25 «Про внесення змін до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого 
підприємництва"»; 

- Наказом ДКЦПФР від 30.03.2011р. №293 «Про внесення змін до наказу Голови 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.04.2007р. №349». 

 
Внесено зміни в Форму №1 «Баланс» та Форму №2 «Звіт про фінансові результати» квартальної 
фінансової звітності в зв'язку зі змінами, внесеними: 

- Наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011р. №664 «Про затвердження Змін 
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку»; 

- Наказом ДКЦПФР від 01.06.2011р. №523 «Про внесення змін до наказу Голови 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.04.2007р. №349». 

 
Додано перевірки Форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності». 
 
Версія 1.2.0 (13.04.2011) 
Додано можливість формування даних про юридичний факт у відповідності до Положення про 
подання адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних 
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паперів до ДКЦПФР та Порядку заповнення електронних форм адміністративних даних 
емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів, які подаються до ДКЦПФР, 
затверджених рішенням ДКЦПФР від 01.03.2011р. №187. 
 
Версія 1.1.0 (24.02.2011) 
Внесено зміни в Форму №3 «Звіт про рух грошових коштів» фінансової звітності в зв’язку зі 
змінами, внесеними: 

- Наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2010р. №382 «Про затвердження Змін 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”»; 

- Наказом ДКЦПФР від 10.02.2011р. №135 «Про внесення змін та доповнень до наказу 
Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007р. №1598». 

 
Вирішено проблему з відображенням форм в Windows 7 (з’являлися зайві полоси прокрутки). 
 
Версія 1.0.5 (04.06.2010) 
В частині формування річної та квартальної інформації додано виділення помилок жирним 
шрифтом. 
 
Додано перевірки загальних сум в розділах: 

- «Інформація про зобов’язання емітента» регулярної квартальної інформації; 
- «Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів» регулярної річної інформації; 
- «Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)» регулярної річної 

інформації; 
- «Інформація про зобов’язання емітента» регулярної річної інформації. 

 
При формуванні текстової форми особливої інформації для ДКЦПФР: 

- змінено форматування змісту інформації; 
- змінено форму виводу на друк числових значень (сум, відсотків, часток тощо) – числа, 

що містять більше 15 знаків або більше 5 знаків після коми, друкуються не в 
експоненціальній формі, а з фіксованою комою. 

 
Версія 1.0.4 (21.04.2010) 
Виправлено помилку, яка виникає при повторній перевірці регулярної квартальної інформації, 
яка не містить критичних помилок. 
 
Додано підказки в частині формування регулярної квартальної інформації. 
 
Версія 1.0.3 (12.04.2010) 
Виправлено кодування в файлах: 

- Pohid_cp.dbf та Pohid_cp.dbt, які відповідають за розділ «Основні відомості про похідні 
цінні папери» регулярної квартальної інформації; 

- Pohidcp.dbf та Pohidcp.dbt, які відповідають за розділ «Інформація про похідні цінні 
папери емітента» регулярної квартальної інформації та регулярної річної інформації; 

- Obs_prod.dbf, який відповідає за розділ «Інформація про обсяги виробництва та 
реалізації основних видів продукції» регулярної квартальної інформації та регулярної 
річної інформації; 

- Cvrp.dbf, який відповідає за розділ «Інформація про собівартість реалізованої продукції» 
регулярної квартальної інформації та регулярної річної інформації. 

 
Виправлено перевірку поля «Посадова особа (фізична, юридична)» в розділі «Інформація щодо 
освіти та стажу роботи посадових осіб емітента» регулярної річної інформації. 
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Версія 1.0.2 (25.03.2010) 
Виправлено помилку в формуванні пункту "Зміст" паперової форми річної інформації. 
 
Версія 1.0.1 (23.03.2010) 
Виправлено помилку в формуванні паперової форми річної інформації для опублікування в 
офіційному друкованому виданні: додано розділ 2 «Основні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства». 


