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НПА (у редакції до моменту прийняття рішення №1632) 

 

НПА (у редакції після прийняття рішення №1632) 

 

У розділі 1 пункт 14 

14. При поданні Інформації до Комісії емітент зобов'язаний надавати 

(надсилати) таку Інформацію у паперовій та електронній формах. 

Електронна форма Інформації складається з файлів, встановлених 

окремими наказами Голови Комісії.  

 

Електронна форма Інформації надається на носії інформації (дискета 3,5 

або лазерний диск).  

 

Пункт 14.1 – викладено у новій редакції 

14.1. Інформація в електронній формі складається шляхом заповнення 

таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних 

засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному 

Комісією.  

  

  

У розділі 1 пункт 14 

14. При поданні Інформації до Комісії емітент зобов'язаний надавати 

(надсилати) таку Інформацію у паперовій та електронній формах.  

Друге речення абзацу першого – виключено. 

 

 

Абзац другий - виключено. 

  

 

Пункт 14.1 – викладено у новій редакції 

14.1. Інформація в електронній формі складається відповідно до опису 

розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом 

нормативно-технічного характеру, та надається на електронному носії 

інформації. 

Емітенти цінних паперів можуть подавати до Комісії Інформацію у вигляді 

електронних документів. Подання електронних документів здійснюється 

відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок 

подання адміністративних даних, та інформації у вигляді електронних 

документів. 

Подання Інформації емітентами цінних паперів - професійними 

учасниками фондового ринку до центрального апарату Комісії 

здійснюється виключно у вигляді електронних документів.  

 

 

У розділі 1 пункт 15 – абзац другий – викладено у новій редакції 

15. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) заповнюється 

та складається у формах і порядку, встановлених Міністерством фінансів 

України. Форми фінансової звітності емітентів цінних паперів - банків і 

порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України.  

 

 

 

У розділі 1 пункт 15 – абзац другий – викладено у новій редакції 

15. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) 

заповнюється та складається у формах і порядку, встановлених 

Міністерством фінансів України. Форми фінансової звітності емітентів 

цінних паперів - банків і порядок їх заповнення встановлюються 

Національним банком України.  
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Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується 

відповідно до вимог, установлених наказами Голови Комісії, і 

розкривається у електронній формі та паперовій, у вигляді 

роздрукованих електронних форм. 
 

 

Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується 

відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим 

документом нормативно-технічного характеру. 

 

У розділі 4 – глава 1 – доповнено новим пунктом 4 

1. Емітенти зобов'язані розкривати регулярну квартальну інформацію (далі - 

квартальна інформація) у повному обсязі відповідно до вимог цього 

Положення.  

2. Квартальна інформація складається за підсумками кожного кварталу.  

3. Обов'язок здійснювати розкриття квартальної інформації в порядку, 

передбаченому цим Положенням, поширюється на:  

3.1 акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і 

більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного 

кварталу;  

3.2 державні (національні) акціонерні товариства;  

3.3 холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і 

більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного 

кварталу;  

3.4 підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного 

капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або 

холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і 

більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного 

кварталу;  

3.5 емітентів, які здійснили відкрите розміщення облігацій підприємств;  

3.6 емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних облігацій;  

3.7 емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних сертифікатів;  

3.8 емітентів, які здійснили відкрите розміщення сертифікатів ФОН.  

 

 

У розділі 4 – глава 1 – доповнено новим пунктом 4 

1. Емітенти зобов'язані розкривати регулярну квартальну інформацію (далі 

- квартальна інформація) у повному обсязі відповідно до вимог цього 

Положення.  

2. Квартальна інформація складається за підсумками кожного кварталу.  

3. Обов'язок здійснювати розкриття квартальної інформації в порядку, 

передбаченому цим Положенням, поширюється на:  

3.1 акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків 

і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного 

кварталу;  

3.2 державні (національні) акціонерні товариства;  

3.3 холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і 

більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного 

кварталу;  

3.4 підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного 

капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або 

холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і 

більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного 

кварталу;  

3.5 емітентів, які здійснили відкрите розміщення облігацій підприємств;  

3.6 емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних облігацій;  

3.7 емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних сертифікатів;  

3.8 емітентів, які здійснили відкрите розміщення сертифікатів ФОН.  

 

4. Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають 

фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 

звітності, у складі квартальної інформації надають фінансову 



Порівняльна таблиця 

змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (рішення НКЦПФР №1632 від 20.11.2012) 

Підготувала: Заступник директора  ДУ «АРІФРУ» Радченко А.О. 

 

звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності. 

 

 

У розділі 4 – глава 2 пункт 3 підп. 3.1 

3.1. Титульний аркуш квартальної інформації має містити реквізити, 

обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності 

квартальної інформації. На титульному аркуші квартальної інформації 

обов'язково зазначається дата розміщення квартальної інформації в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, 

адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій додатково оприлюднена 

квартальна інформація.  

 

 

У розділі 4 – глава 2 пункт 3 підп. 3.1 

3.1. Титульний аркуш квартальної інформації має містити реквізити, 

обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності 

квартальної інформації. На титульному аркуші квартальної інформації 

обов'язково зазначається дата розміщення квартальної інформації в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та адреса сторінки 

(сторінок) у мережі Інтернет, на якій оприлюднена квартальна інформація.  

 

 

У розділі 4 – глава 2 пункт 4 підп.4.8 – викладено у новій редакції 

4.8. У разі проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття 

відповідно до вимог, встановлених відповідним нормативно-правовим актом 

Комісії, емітент іпотечних облігацій додає аудиторський висновок на предмет 

виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного 

покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації".  

 

 

У розділі 4 – глава 2 пункт 4 підп.4.8 – викладено у новій редакції 

4.8. У разі проведення позапланової перевірки реєстру іпотечного покриття 

згідно з вимогами, встановленими відповідним нормативно-правовим 

актом Комісії, емітент іпотечних облігацій додає звіт за результатами 

перевірки іпотечного покриття. 

 

У розділі 5 – глава 2 пункт 1 – доповнено новим підп.1.2 

 

 

 

 

 

 

У розділі 5 – глава 2 пункт 1 – доповнено новим підп.1.2 

1.2. Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 

товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів, включає: 

- титульний аркуш; 

- зміст; 

- основні відомості про емітента; 

- інформацію про посадових осіб емітента; 

- інформацію про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій 

емітента; 
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- інформацію про загальні збори акціонерів; 

- відомості про цінні папери емітента; 

- інформацію про майновий стан та фінансово-господарську 

діяльність емітента; 

- відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні 

цінні папери, що виникала протягом звітного періоду; 

- інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних 

товариств); 

- річну фінансову звітність; 

- аудиторський висновок (у випадку необхідності обов'язкового 

проведення аудиту відповідно до закону); 

- звіт про стан об'єкта нерухомості (при закритому (приватному) 

розміщенні цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань 

за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будівництва). 

 

У зв'язку з цим підпункти 1.2 - 1.19 вважати відповідно підпунктами 

1.3 - 1.20. 

 

 

У розділі 5 – глава 2 пункт 1 підп.1.3 – викладено у новій редакції 

1.2. У разі наявності емітентом у складі річної інформації додатково 

надається фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності.  

 

 

У розділі 5 – глава 2 пункт 1 підп.1.3 – викладено у новій редакції 

1.3. Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають 

фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у 

складі річної інформації надають фінансову звітність, складену відповідно 

до міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

 

У розділі 5 – глава 3 пункт 4 – викладено у новій редакції 

4. У разі проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття 

відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про іпотечні облігації", 

емітент включає до складу річної інформації текст аудиторського висновку за 

результатами проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття 

та додає його до паперової форми річної інформації.  

 

 
У розділі 5 – глава 3 пункт 4 – викладено у новій редакції 

4. У разі проведення позапланової перевірки реєстру іпотечного покриття 

відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про іпотечні 

облігації", емітент іпотечних облігацій додає звіт за результатами 

перевірки іпотечного покриття. 
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У розділі 5 – глава 7 пункт 3 – доповнено новим третім абзацом 

 

 

 

 

У розділі 5 – глава 7 пункт 3 – доповнено новим третім абзацом 

Опублікування річної інформації емітентів, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 

приватне (закрите) розміщення цінних паперів, здійснюється за формою, 

наведеною у додатку 45 до цього Положення. 

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.  
 

 

У додатку 28 у позиції «Зміст»: 

Пункт 8 – викладено у новій редакції 

8. Квартальна фінансова звітність емітента  

 

 

Пункт 9 – викладено у новій редакції 

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

 

 

 

У додатку 28 у позиції «Зміст»: 

Пункт 8 – викладено у новій редакції 

8. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку 

 

Пункт 9 – викладено у новій редакції 

9. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними 

стандартами фінансової звітності 

 

У додатку 29 у позиції «Зміст»: 

Пункт 15 – викладено у новій редакції 

15. Квартальна фінансова звітність емітента  

 

Пункт 16 – викладено у новій редакції 

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

 

 

 

 

У додатку 29 у позиції «Зміст»: 

Пункт 15 – викладено у новій редакції 

15. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку. 

 

Пункт 16 – викладено у новій редакції 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними 

стандартами фінансової звітності. 

 



Порівняльна таблиця 

змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (рішення НКЦПФР №1632 від 20.11.2012) 

Підготувала: Заступник директора  ДУ «АРІФРУ» Радченко А.О. 

 
 

У додатку 37 у позиції «Зміст» 

Пункт 25 – викладено у новій редакції 

25. Річна фінансова звітність  

 

Пункт 28 – викладено у новій редакції 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

 

 

 

У додатку 37 у позиції «Зміст» 

Пункт 25 – викладено у новій редакції 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку 

 

Пункт 28 – викладено у новій редакції 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними 

стандартами фінансової звітності 

 

 

Доповнено новим додатком 45 

 

 

 

 

 

Доповнено новим додатком 45 

 

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 

розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента 

2. Код за ЄДРПОУ емітента 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію. 

 

 

 

 


