Пропозиції Асоціації «Українські фондові торговці» до
Порівняльної таблиці до проекту рішення Комісії
«Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»
Діюча редакція Положення № 2826
Редакція з урахуванням Змін
Пропозиції Асоціації «УФТ»
І. Загальні положення
1. Це Положення регулює склад, порядок і
1. Це Положення регулює склад, порядок і
строки розкриття на фондовому ринку регулярної строки розкриття на фондовому ринку регульованої
(проміжної,
річної),
особливої
інформації, інформації (далі - Інформація), до якої відноситься:
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати
регулярна (проміжна, річна) інформація;
фонду операцій з нерухомістю, інформації в
особлива інформація;
повідомленні про проведення загальних зборів (далі
інсайдерська інформація;
- Інформація) емітентами цінних паперів та подання
інформація про власників голосуючих акцій
її до Національної комісії з цінних паперів та понад порогові значення пакетів акцій;
фондового ринку (далі - Комісія), інформації, що
інформація про іпотечні цінні папери,
міститься в проспекті емісії (інформації про випуск сертифікати фонду операцій з нерухомістю;
іпотечних сертифікатів (далі - інформація про
інформація в повідомленні про проведення
випуск)) цінних паперів та звіті про результати загальних зборів емітентами цінних паперів та
розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних подання її до Національної комісії з цінних паперів
сертифікатів (далі - підсумки випуску)) цінних та фондового ринку (далі - Комісія),
паперів емітентами цінних паперів, інформації,
інформація, що міститься в проспекті емісії
передбаченої статтями 65-65-2 Закону України «Про (інформації про випуск іпотечних сертифікатів (далі
акціонерні товариства» та пунктом 2 розділу II - інформація про випуск)) цінних паперів та звіті про
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону результати розміщення (звіті про підсумки випуску
України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про іпотечних сертифікатів (далі - підсумки випуску))
внесення змін до деяких законодавчих актів України цінних паперів емітентами цінних паперів;
щодо підвищення рівня корпоративного управління
інформація,
передбачена статтями
65-65в акціонерних товариствах», строки (терміни) та 2 Закону України «Про акціонерні товариства»
перелік оприлюднення публічними акціонерними та пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні
товариствами
інформації,
що
підлягає положення» Закону України від 23 березня 2017 року
оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких
на власному веб-сайті, опублікування відомостей законодавчих актів України щодо підвищення рівня
про створення акціонерного товариства однією корпоративного
управління
в
акціонерних
особою або про придбання однією особою усіх акцій товариствах»;
товариства, а також іншої інформації та
відомості
про
створення
акціонерного
повідомлень, що зобов’язані розкривати емітенти товариства однією особою або про придбання однією
відповідно до законодавства.
особою усіх акцій товариства;
інформація щодо розкриття емітентом цінних
паперів календарного плану;
інформація
щодо
розкриття
приватним
акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого
належить одній особі, своєї структури власності.
Положення також регулює питання розміщення
публічними
акціонерними
товариствами інформації на власному веб-сайті, що
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2. Дія цього Положення поширюється на
емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів нерезидентів, цінні папери яких розміщені та/або
допущені до обігу на території України.
Дія цього Положення не поширюється на
емітентів:
державних облігацій;

підлягає
оприлюдненню
відповідно
до
законодавства.
Емітенти цінних паперів зобов’язані розкривати
іншу інформацію та повідомлення відповідно до
законодавства.
2. Дія цього Положення поширюється на емітентів
цінних паперів та на іноземних емітентів - нерезидентів,
цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на
території України.
Дія цього
емітентів:

Фонду

гарантування

не

поширюється

на

державних облігацій;

казначейських зобов’язань;
облігацій
фізичних осіб;

Положення

казначейських зобов’язань;

вкладів

облігацій місцевих позик;
інвестиційних сертифікатів;
акцій корпоративних інвестиційних фондів, які
уклали договори про управління активами таких
корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з
управління активами.
Нерезиденти, цінні папери яких розміщені
та/або допущені до обігу на території України,
розкривають інформацію відповідно до розділу IV
цього Положення.
Міжнародні
фінансові
організації,
які
здійснили випуск облігацій на території України,
розкривають інформацію відповідно до розділу V
цього Положення.
3. Емітенти цінних паперів у випадках,
передбачених
цим
Положенням,
зобов'язані
розкривати на фондовому ринку Інформацію
шляхом:
розміщення в загальнодоступній інформаційній
базі даних Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів на вебсайті
www.stockmarket.gov.ua
(далі
-

облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб;
облігацій місцевих позик;
інвестиційних сертифікатів;
акцій корпоративних інвестиційних фондів, які
уклали договори про управління активами таких
корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з
управління активами.
Нерезиденти, цінні папери яких розміщені та/або
допущені до обігу на території України, розкривають
інформацію відповідно до розділу IV цього Положення.
Міжнародні фінансові організації, які здійснили
випуск облігацій на території України, розкривають
інформацію відповідно до розділу V цього Положення.
3. У випадках, передбачених цим Положенням,
Інформація на фондовому ринку розкривається
шляхами передбаченими статтею 39 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок».
При розкритті Інформації емітент цінних
паперів може не включати копії документів до її
складу, у випадку якщо такі документи є у
публічному доступі на веб-сайті емітента та/або у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
або в інших базах осіб, що надають інформаційні
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загальнодоступна інформаційна база даних Комісії);
опублікування
в одному з офіційних
друкованих видань Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України або Комісії (далі офіційні друковані видання);

послуги на фондовому ринку. У такому разі емітент
подає інформацію, що має містити посилання на вебсторінку, де оприлюднені такі документи, яка
включає універсальний покажчик місцезнаходження
(Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне
ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла.

розміщення на власному веб-сайті;
подання до Комісії.
Емітенти цінних паперів до моменту подання
Інформації до Комісії розміщують її на власному
веб-сайті відповідно до вимог законодавства.
4. Інформація, що підлягає розкриттю
відповідно
до
цього
Положення,
повинна
розкриватися державною мовою, якщо інше не
передбачено законодавством.

4. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно
до цього Положення, повинна розкриватися державною
мовою, якщо інше не передбачено законодавством.

5. У випадку розкриття Інформації емітентом,
цінні папери якого знаходяться у лістингу фондової
біржі, емітент після розміщення такої Інформації в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
зобов'язаний повідомити фондову біржу про її
розміщення у порядку, погодженому з фондовою
біржею.

5. У випадку розкриття Інформації емітентом,
цінні папери якого допущені до торгів на фондовій
біржі в частині включення до біржового реєстру,
емітент після розміщення такої Інформації в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
або через особу, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку зобов'язаний повідомити
фондову біржу про її розміщення у порядку,
погодженому з фондовою біржою.

6. Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані
розкривати Інформацію відповідно до цього
Положення, та особи, уповноваженої на розміщення
Інформації в загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії, доступ до загальнодоступної
інформаційної бази даних Комісії регулюються
нормативно-правовими актами Комісії.

6. Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані
розкривати Інформацію відповідно до цього Положення,
та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії,
доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних
Комісії регулюються нормативно-правовими актами
Комісії.

7. Емітент має надавати Інформацію для
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії до особи, уповноваженої на
розміщення
Інформації
в
загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.

Вимоги до діяльності з оприлюднення
Інформації від імені учасників фондового ринку
встановлюються законодавством та нормативноправовими актами Комісії.
7. Інформація розкривається шляхом її
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії або через особу, яка провадить
діяльність з оприлюднення регульованої інформації
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від імені учасників фондового ринку.
Інформація
має
надаватися
у
формі
електронного
документу
із
застосуванням
кваліфікованого
електронного
підпису
уповноваженої особи емітента або кваліфікованої
електронної печатки емітента.
За результатами надання та оприлюднення
Інформації емітент має отримувати Довідку про
оприлюднення інформації у вигляді електронного
документа,
засвідченого
кваліфікованою
електронною печаткою особи, яка провадить
діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від
імені
учасників
фондового
ринку
із
застосуванням кваліфікованої електронної довірчої
послуги формування позначки часу (щодо часу
створення цієї Довідки), у складі щонайменше таких
реквізитів:

Пропонується частину 3 пункту 7 Розділу І викласти
у наступній редакції (а також внести аналогічні зміни
далі за текстом проекту), оскільки саме така
редакція повною мірою відображає взаємовідносини
між емітентом та особою, що надає інформаційні
послуги на фондовому ринку, у тому числі тією
особою,
що
обслуговую
Загальнодоступну
інформаційну базу даних НКЦПФР про ринок цінних
паперів:
За результатами надання та оприлюднення
Інформації емітент має отримувати
отримує
Довідку про оприлюднення інформації у вигляді
електронного
документа,
засвідченого
кваліфікованою електронною печаткою особи, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку, у
тому числі особи, що здійснює управління
Загальнодоступною інформаційною базою даних
Комісії
із
застосуванням
кваліфікованої
електронної
довірчої
послуги
формування
позначки часу (щодо часу створення цієї Довідки), у
складі щонайменше таких реквізитів:

ідентифікаційний код юридичної особи – особи,
яка
провадить
діяльність
з
оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку;
створений особою, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників
фондового
ринку
унікальний
реєстраційний номер (ідентифікатор) отриманої від
емітента Інформації;
ідентифікаційний
емітента;

код

юридичної

особи

4

надана Емітентом у складі Інформації дата
реєстрації ним електронного документу, що містить
Інформацію;
наданий Емітентом у складі Інформації
реєстраційний номер електронного документу, що
містить Інформацію;
дата та час (з точністю до секунд) отримання
особою, яка провадить діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку Інформації від емітента;
дата та час (з точністю до секунд)
оприлюднення особою, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку отриманої від емітента
Інформації.
У разі встановлення особою, яка провадить
діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасників фондового ринку невідповідності
Інформації емітента встановленим Комісією вимогам
або у разі встановлення особою, яка провадить
діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасників фондового ринку інших причин,
що не надають можливості оприлюднити отриману
Інформацію, емітент має отримувати Довідку про
неможливість оприлюднення інформації у вигляді
електронного
документа,
засвідченого
кваліфікованою електронною печаткою особи, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку із
застосуванням кваліфікованої електронної довірчої
послуги формування позначки часу (щодо часу
створення цієї Довідки), у складі щонайменше таких
реквізитів:

ідентифікаційний код юридичної особи – особи,

У разі встановлення особою, яка провадить
діяльність
з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку, у
тому числі особою, що здійснює управління
Загальнодоступною інформаційною базою даних
Комісії
невідповідності
Інформації
емітента
встановленим Комісією вимогам або у разі
встановлення договірними відносинами між
емітентом та особою, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку, у тому числі особою,
що здійснює управління Загальнодоступною
інформаційною базою даних Комісії інших причин,
що не надають можливості оприлюднити отриману
Інформацію, емітент має отримувати отримати
Довідку
про
неможливість
оприлюднення
інформації у вигляді електронного документа,
засвідченого
кваліфікованою
електронною
печаткою особи, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку із застосуванням
кваліфікованої електронної довірчої послуги
формування позначки часу (щодо часу створення
цієї Довідки), у складі щонайменше таких
реквізитів:
ідентифікаційний код юридичної особи –
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яка
провадить
діяльність
з
оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку;

створений особою, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників
фондового
ринку
унікальний
реєстраційний номер (ідентифікатор) отриманої від
емітента Інформації;

ідентифікаційний
емітента;

код

юридичної

особи, яка провадить діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку, тому числі особи, що здійснює
управління Загальнодоступною інформаційною
базою даних Комісії ;
створений особою, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку, у тому числі особою,
що здійснює управління Загальнодоступною
інформаційною базою даних Комісії , унікальний
реєстраційний номер (ідентифікатор) отриманої від
емітента Інформації;

особи

надана Емітентом у складі Інформації дата
реєстрації ним електронного документу, що містить
Інформацію;
наданий Емітентом у складі Інформації
реєстраційний номер електронного документу, що
містить Інформацію;
дата та час (з точністю до секунд) отримання
особою, яка провадить діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку Інформації від емітента;

дата та час (з точністю до секунд) отримання
особою, яка провадить діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку Інформації від емітента, у тому
числі
особою,
що
здійснює
управління
Загальнодоступною інформаційною базою даних
Комісії;

відомості про встановлену особою, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку
невідповідність Інформації емітента встановленим
Комісією вимогам або про інші встановлені особою,
яка
провадить
діяльність
з
оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку причини, що не надають
можливості оприлюднити отриману Інформацію.

відомості про встановлену особою, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку, у
тому числі особою, що здійснює управління
Загальнодоступною інформаційною базою даних
Комісії, невідповідність Інформації емітента
встановленим Комісією вимогам або про інші
встановлені
договірними
відносинами
між
емітентом та особою, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку,
причини, що не
надають можливості оприлюднити отриману
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Інформацію.

Отримана від емітента Інформація підлягає
оприлюдненню щонайменше у таких формах:
у формі отриманого від Емітента оригінального
електронного документа, що містить Інформацію,
придатній для необмеженого завантаження та
копіювання (включаючи отримані від емітента
застосовані кваліфіковані електронні підписи або
кваліфіковані електронні печатки до електронного
документа, що містить Інформацію);
у візуальній формі, придатній для приймання
змісту Інформації людиною, у складі інформаційного
наповнення веб-сайту;
8. Емітент при оприлюдненні Інформації на
власному веб-сайті забезпечує вільний доступ до
такої Інформації, а також повідомляє на вимогу
заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі
Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення
Інформації.

у візуальній формі, придатній для приймання
змісту Інформації людиною, пристосованій для
відтворення Інформації на папері, для необмеженого
завантаження та копіювання Інформації.
Інформація
підлягає
одночасному
оприлюдненню у всіх зазначених формах. До
оприлюднення Інформації у зазначених формах її
оприлюднення або поширення особою, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку в
інших формах не допускається.

Інформація
підлягає
одночасному
оприлюдненню у всіх зазначених формах. До
оприлюднення Інформації у зазначених формах її
оприлюднення або поширення особою, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку, у
тому числі особою, що здійснює управління
Загальнодоступною інформаційною базою даних
Комісії, в інших формах не допускається.

Разом з оприлюдненням Інформації особа, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку
оприлюднює
та
надає
для
необмеженого
завантаження Довідку про оприлюднення інформації
разом із застосованою до неї кваліфікованою
електронною печаткою.

Разом з оприлюдненням Інформації особа, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку, у
тому числі особа, що здійснює управління
Загальнодоступною інформаційною базою даних
Комісії, оприлюднює та надає для необмеженого
завантаження
Довідку
про
оприлюднення
інформації разом із застосованою до неї
кваліфікованою електронною печаткою.

Подання Інформації до Комісії особою,

яка
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9. До моменту розкриття регулярної та
особливої
інформації
емітентом
шляхом
оприлюднення в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії розкриття такої Інформації на
території України іншими шляхами, у тому числі
шляхами, передбаченими цим Положенням, не
допускається.

надає інформаційні послуги на фондовому ринку з
подання звітності та/або адміністративних даних до
Комісії регулюються нормативно-правовими актами
Комісії.
8. Емітенти зобов’язані мати власний веб-сайт.
Емітент при оприлюдненні Інформації на власному
веб-сайті забезпечує вільний доступ до такої Інформації,
а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб
адреси сторінок в мережі Інтернет, на яких здійснюється
оприлюднення Інформації.
Інформація підлягає оприлюдненню емітентом
на власному веб-сайті щонайменше у формі
електронного документа, придатній для приймання
змісту Інформації людиною, пристосованій для
відтворення Інформації на папері, для необмеженого
завантаження та копіювання Інформації – із
застосуванням та оприлюдненням в тому числі
кваліфікованого
електронного
підпису
уповноваженої особи емітента або кваліфікованої
електронної печатки емітента. До оприлюднення
Інформації емітента на власному веб-сайті у
зазначеній формі її оприлюднення в інших формах не
допускається.
Емітент не може обмежувати доступ або
встановлювати плату за доступ до інформації, що
підлягає обов’язковому розкриттю на такому вебсайті.
Річна інформація повинна залишатися в
публічному доступі на власному веб-сайті емітента
протягом щонайменше 10 років після її розкриття.
Інформація, розміщена публічним акціонерним
товариством повинна залишатися в публічному
доступі на власному веб-сайті відповідно до розділу
ІХ цього Положення.
9. Розкриття Інформації емітентом здійснюється
за такими етапам та послідовністю
1) складення Інформації емітентом;
2) розміщення
Інформації
емітентом
на
власному веб-сайті;
3) надання емітентом Інформації особі, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку;
4) у разі відповідності Інформації емітента
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10. У разі якщо емітент несвоєчасно розкриває
Інформацію, розкриття якої є обов'язковим
відповідно до цього Положення, емітент повинен
письмово
повідомити
Комісію
листом
з
обґрунтуванням
причин,
що
призвели
до
несвоєчасного розкриття Інформації, складеним у
довільному вигляді та засвідченим підписом
керівника емітента.
Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент
повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом
оприлюднення
Інформації
та
відповідного
повідомлення у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії протягом двох днів, але не
пізніше 10.00 години третього дня після дня
виявлення
емітентом
факту
несвоєчасного
розкриття.
11. Якщо емітентом розкрито недостовірну
Інформацію, то він зобов'язаний вжити заходів щодо
спростування такої Інформації та розкрити
виправлену Інформацію у той самий спосіб
(способи), яким(и) було розкрито таку недостовірну
Інформацію.
Спростування розкритої недостовірної та
розкриття виправленої регулярної (річної та
квартальної) Інформації здійснюються не пізніше
строків, встановлених у розділі ІІ цього Положення.
Спростування розкритої недостовірної та
розкриття виправленої особливої інформації та
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю має бути здійснено
протягом:
п’яти робочих днів після дати вчинення дії в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
та на власному веб-сайті;
десяти робочих днів після дати вчинення дії в
офіційному друкованому виданні та на власному

встановленим
Комісією
вимогам,
здійснення
оприлюднення Інформації особою, яка провадить
діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасників фондового ринку із наданням
емітенту Довідки про оприлюднення інформації;
5) у разі невідповідності Інформації емітента
встановленим Комісією вимогам або у разі
неможливості оприлюднення інформації з інших
причин надання емітенту особою, яка провадить
діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасників фондового ринку Довідки про
неможливість оприлюднення інформації;
6) у разі оприлюднення Інформації особою, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку,
якщо така особа також надає емітентові
інформаційні послуги на фондовому ринку з подання
звітності та/або адміністративних даних до Комісії,
така особа самостійно подає Інформацію до Комісії
та здійснює підтвердження такого подання;
7) у разі якщо особа, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку та яка здійснила
оприлюднення
Інформації емітента не надає
інформаційні послуги на фондовому ринку з подання
звітності та/або адміністративних даних до Комісії,
емітент подає Інформацію до Комісії через іншу
особу, яка надає зазначені послуги;
8) надання емітенту підтвердження подання
Інформації до Комісії особою,
яка надає
інформаційні послуги на фондовому ринку з подання
звітності та/або адміністративних даних до Комісії.
10. У разі якщо емітент несвоєчасно розкриває
Інформацію, розкриття якої є обов'язковим відповідно
до цього Положення, емітент повинен письмово
повідомити Комісію листом з обґрунтуванням причин,
що призвели до несвоєчасного розкриття Інформації,
складеним у довільному вигляді та засвідченим
підписом керівника емітента.
Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент
повідомляє акціонерів
або інвесторів
шляхом
оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення
на власному веб-сайті протягом двох днів, але не
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веб-сайті;
п’ятнадцяти робочих днів після дати вчинення
дії при поданні до Комісії.
При розкритті виправленої регулярної та
особливої інформації шляхом опублікування в
офіційному друкованому виданні емітент може
опублікувати саме ту частину інформації, яку було
спростовано та виправлено із зазначенням
офіційного друкованого видання (найменування,
дата і номер офіційного друкованого видання), в
якому було опубліковано інформацію, що підлягає
спростуванню.
Емітент зобов'язаний одночасно з розкриттям
виправленої Інформації повідомити Комісію листом
про факт оприлюднення недостовірної Інформації,
надати обґрунтовані пояснення щодо причин
оприлюднення
недостовірної
Інформації
із
обов’язковим зазначенням, що саме в Інформації
було виправлено, підтвердження спростування
оприлюдненої недостовірної Інформації та
інформацію щодо оприлюднення виправленої
Інформації.

пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення
емітентом факту несвоєчасного розкриття.

11. Якщо емітентом розкрито недостовірну
Інформацію, то він зобов'язаний вжити заходів щодо
спростування такої Інформації та розкрити виправлену
Інформацію у той самий спосіб (способи), яким(и) було
розкрито таку недостовірну Інформацію.
Спростування
розкритої
недостовірної
Інформації та розкриття виправленої Інформації
здійснюються негайно, але не пізніше 9.00 години
наступного робочого дня після дня коли емітент
дізнався про розкриття недостовірної Інформації.
Про виявлення недостовірної Інформації та
розкриття
виправленої
Інформації
емітент
повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом
оприлюднення
Інформації
та
відповідного
повідомлення на власному веб-сайті не пізніше 9.00
години наступного робочого дня після дня коли
емітент дізнався про розкриття недостовірної
Інформації.

12. При поданні Інформації до Комісії емітент
зобов'язаний подавати (надсилати) таку Інформацію
у вигляді електронних документів відповідно до
нормативно-правового акта Комісії, що регулює
порядок подання адміністративних даних, та
інформації у вигляді електронних документів.
Інформація в електронній формі складається
відповідно до опису розділів та схем XML-файлів,
визначених окремим документом нормативнотехнічного характеру.
Інформація
складається
емітентом
з
використанням
Системи
довідників
та
класифікаторів Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, затвердженої рішенням

Емітент зобов'язаний одночасно з розкриттям
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Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року
за № 831/21143 (зі змінами).
На письмову вимогу уповноваженої особи
Комісії емітент цінних паперів зобов'язаний подати
(надіслати) до Комісії Інформацію у строк/термін,
передбачений вимогою, відповідно до цього
Положення в паперовій формі. Інформація у
паперовій формі формується як друкована копія
електронної форми. У випадку, передбаченому цим
абзацом, Інформація може подаватись у паперовій
та/або електронній формах на електронному носії
інформації.
У разі якщо паперова форма Інформації налічує
більше одного аркуша, така Інформація повинна
бути прошита, пронумерована та скріплена підписом
керівника емітента або уповноваженої особи. На
зворотному боці останньої сторінки робиться такий
напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
підписом керівника емітента або уповноваженої
особи (кількість) сторінок".
У разі підписання Інформації уповноваженою
особою до паперової форми Інформації додається
копія документа, згідно з яким особу уповноважено
підписати паперову форму Інформації, завірена
підписом керівника емітента.
Підпис керівника або уповноваженої особи
емітента на титульному аркуші Інформації також
підтверджує
ідентичність
та
достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог цього
Положення.
13. Фінансова звітність емітентів цінних
паперів (крім банків) розкривається у складі та
формах,
встановлених
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері бухгалтерського
обліку. Фінансова звітність емітентів цінних паперів
- банків розкривається у складі та формах,
встановлених Національним банком України.

виправленої Інформації повідомити Комісію листом про
факт оприлюднення недостовірної Інформації, надати
обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення
недостовірної Інформації із обов’язковим зазначенням,
що саме в Інформації було виправлено.
Розкриття виправленої Інформації здійснюється
шляхом розміщення нового файлу із виправленою
інформацією з обов’язковим зазначенням, що саме в
ній було виправлено, а також збереженням файлу із
недостовірною інформацією з поміткою на ньому
щодо його недостовірності.
12. При поданні Інформації до Комісії, емітент
через
особу,
яка
провадить
діяльність
з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку зобов'язаний подавати
(надсилати) таку Інформацію у вигляді електронних
документів відповідно до нормативно-правового акта
Комісії, що регулює порядок подання адміністративних
даних, та інформації у вигляді електронних документів.
Інформація в електронній формі складається
відповідно до опису розділів та схем XML-файлів,
визначених
окремим
документом
нормативнотехнічного характеру.
Інформація складається емітентом з використанням
Системи довідників та класифікаторів Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку,
затвердженої рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року №
646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25
травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами).
На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії
емітент цінних паперів зобов'язаний подати (надіслати)
до Комісії Інформацію у строк/термін, передбачений
вимогою, відповідно до цього Положення в паперовій
формі. Інформація у паперовій формі формується як
друкована копія електронної форми. У випадку,
передбаченому цим абзацом, Інформація може
подаватись у паперовій та/або електронній формах на
електронному носії інформації.
У разі якщо паперова форма Інформації налічує
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Формат фінансової звітності емітентів цінних
паперів формується відповідно до опису розділів та
схем XML-файлів, визначених окремим документом
Комісії нормативно-технічного характеру.
Емітенти цінних паперів, які відповідно до
законодавства складають фінансову звітність за
міжнародними стандартами фінансової звітності, у
складі Інформації розкривають фінансову звітність,
складену відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності, а саме:
повний комплект проміжної фінансової
звітності або повний комплект консолідованої
проміжної фінансової звітності (у разі складання
відповідно до законодавства);
повний комплект річної фінансової звітності
або повний комплект річної консолідованої
фінансової звітності (у разі складання відповідно до
законодавства).
Аудиторський звіт щодо фінансової звітності
(консолідованої фінансової звітності (за наявності))
та висновок про огляд проміжної фінансової
звітності (проміжної консолідованої фінансової
звітності) (за наявності) мають відповідати
Міжнародним стандартам аудиту.
14. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати
Інформацію у повному обсязі відповідно до вимог
цього Положення.
15. На розсуд емітента при розкритті
Інформації емітентом може наводитись додаткова
інформація, яка необхідна для повного і всебічного її
розкриття.
Емітенти цінних паперів можуть додатково
розміщувати у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії повідомлення про суттєві події (інші,
ніж Інформація, визначена цим Положенням), які
можуть бути істотними для акціонерів, учасників,
інвесторів або вплинути на фінансово-господарський
стан емітента. Повідомлення про суттєві події

більше одного аркуша, така Інформація повинна бути
прошита, пронумерована та скріплена підписом
керівника емітента або уповноваженої особи. На
зворотному боці останньої сторінки робиться такий
напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
підписом керівника емітента або уповноваженої особи
(кількість) сторінок".
У разі підписання Інформації уповноваженою
особою до паперової форми Інформації додається копія
документа, згідно з яким особу уповноважено підписати
паперову форму Інформації, завірена підписом
керівника емітента.
Підпис керівника або уповноваженої особи
емітента на титульному аркуші Інформації також
підтверджує ідентичність та достовірність Інформації,
що розкрита відповідно до вимог цього Положення.
13. Фінансова звітність емітентів цінних паперів
(крім банків) розкривається у складі та формах,
встановлених центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері бухгалтерського обліку. Фінансова
звітність емітентів цінних паперів - банків розкривається
у складі та формах, встановлених Національним банком
України.
Формат фінансової звітності емітентів цінних
паперів формується відповідно до опису розділів та схем
XML-файлів, визначених окремим документом Комісії
нормативно-технічного характеру.
Емітенти цінних паперів, які відповідно до
законодавства складають фінансову звітність за
міжнародними стандартами фінансової звітності, у
складі Інформації розкривають фінансову звітність,
складену відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності, а саме:
повний комплект проміжної фінансової звітності
та/або повний комплект консолідованої проміжної
фінансової звітності (у разі складання відповідно до
законодавства);
повний комплект річної фінансової звітності та/або
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розкривається у довільній формі.

повний комплект річної консолідованої фінансової
звітності (у разі складання відповідно до законодавства).
Фінансова
звітність
емітента
повинна
відповідати
стандартам
фінансової
звітності,
обраним за основу при складанні такої фінансової
звітності.
Аудиторський звіт щодо фінансової звітності
(консолідованої фінансової звітності (за наявності)) та
висновок про огляд проміжної фінансової звітності
(проміжної консолідованої фінансової звітності) (за
наявності) мають відповідати Міжнародним стандартам
аудиту та вимогам, встановленим Законом України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторської
діяльності».
14. Емітенти цінних паперів зобов'язані складати
Інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього
Положення.
15. На розсуд емітента при складанні Інформації
емітентом може наводитись додаткова інформація, яка
необхідна для повного і всебічного її розкриття.
Емітенти цінних паперів, через особу, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку,
можуть додатково розміщувати повідомлення про
суттєві події (інші, ніж Інформація, визначена цим
Положенням), які можуть бути істотними для
акціонерів, учасників, інвесторів або вплинути на
фінансово-господарський
стан
емітента.
Повідомлення про суттєві події розкривається у
довільній формі.
16. Приватне акціонерне товариство (у разі
якщо таким товариством не здійснювалася публічна
пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій
якого прямо або опосередковано належать одній
особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого
прямо або опосередковано належать державі, не
розкриває регульовану інформацію, якщо інше не
встановлено його статутом.
У

такому

разі

таке

приватне

акціонерне
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товариство повинно розкривати свою структуру
власності відповідно до розділу ХІІІ цього
Положення в загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії або через особу, яка провадить
діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасників фондового ринку, на власному
веб-сайті та шляхом подання до Комісії.
II. Порядок та строки розкриття інформації емітентами цінних паперів
1. Порядок та строки розкриття особливої інформації
1. Обов'язок здійснювати розкриття особливої
інформації,
передбаченої
цим
Положенням,
поширюється на емітентів цінних паперів з дати,
наступної за датою реєстрації Комісією першого
випуску цінних паперів.

1. Обов'язок здійснювати розкриття особливої
інформації,
передбаченої
цим
Положенням,
поширюється на емітентів цінних паперів з дати,
наступної за датою реєстрації Комісією першого
випуску цінних паперів.

Емітенти, які не є акціонерними товариствами
та щодо цінних паперів яких не здійснено публічну
пропозицію та цінні папери яких не допущені до
торгів на фондовій біржі, не зобов’язані розкривати
інформацію відповідно до вимог цієї глави та глави
1 розділу III цього Положення.

Емітенти, які не є акціонерними товариствами та
щодо цінних паперів яких не здійснено публічну
пропозицію та цінні папери яких не допущені до торгів
на фондовій біржі, не зобов’язані розкривати
інформацію відповідно до вимог цієї глави та глави
1 розділу III цього Положення.

2. Обов'язок здійснювати розкриття особливої
інформації,
передбаченої
цим
Положенням,
припиняється з дати скасування реєстрації випуску
цінних паперів та анулювання свідоцтва про
реєстрацію випуску цінних паперів або у разі
наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських
формувань
про
припинення
акціонерного товариства (зокрема, в результаті
злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати
внесення відповідного запису.

2. Обов'язок здійснювати розкриття особливої
інформації,
передбаченої
цим
Положенням,
припиняється з дати скасування реєстрації випуску
цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію
випуску цінних паперів або у разі наявності відомостей
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
про припинення акціонерного товариства (зокрема, в
результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення)
з дати внесення відповідного запису.

3. Публічні акціонерні товариства та банки
зобов’язані розкривати особливу інформацію
відповідно до переліку, який визначено у пункті 1
глави 1 розділу III цього Положення, крім вимог
підпункту 25 цього пункту.
Приватні акціонерні товариства зобов’язані
розкривати особливу інформацію відповідно до
переліку, який визначено у пункті 1 глави 1 розділу

3. Публічні акціонерні товариства та банки
зобов’язані розкривати особливу інформацію відповідно
до переліку, який визначено у пункті 1 глави 1 розділу
III цього Положення, крім вимог підпункту 25 цього
пункту.
Приватні акціонерні товариства зобов’язані
розкривати особливу інформацію відповідно до
переліку, який визначено у пункті 1 глави 1 розділу III
цього Положення, крім вимог підпунктів 3, 9, 10, 16-18,
14

III цього Положення, крім вимог підпунктів 3, 9, 10,
16-18, 20 та 23 цього пункту.
Емітент, який не є акціонерним товариством та
щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого
здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери
якого допущені до торгів на фондовій біржі,
зобов’язаний розкривати особливу інформацію
відповідно до переліку, який визначено у пункті 1
глави 1 розділу III цього Положення, крім вимог
підпунктів 2, 3, 5, 8-10, 16-21, 23-25 цього пункту.
Емітент, який не є акціонерним товариством та
щодо цінних паперів якого не здійснено публічну
пропозицію та цінні папери якого не допущені до
торгів на фондовій біржі, не зобов’язаний
розкривати інформацію відповідно до вимог глави
1 розділу III цього Положення.
4. Емітенти цінних паперів зобов'язані
розкривати особливу інформацію
у формі
повідомлення про виникнення особливої інформації
про емітента (далі - Повідомлення). Щодо кожного
виду особливої інформації складається окреме
Повідомлення.

20 та 23 цього пункту.
Емітент, який не є акціонерним товариством та
щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено
публічну пропозицію та/або цінні папери якого
допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язаний
розкривати особливу інформацію відповідно до
переліку, який визначено у пункті 1 глави 1 розділу III
цього Положення, крім вимог підпунктів 2, 3, 5, 8-10,
16-21, 23-25 цього пункту.
Емітент, який не є акціонерним товариством та
щодо цінних паперів якого не здійснено публічну
пропозицію та цінні папери якого не допущені до торгів
на фондовій біржі, не зобов’язаний розкривати
інформацію відповідно до вимог глави 1 розділу III
цього Положення.
4. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати
особливу інформацію у формі повідомлення про
виникнення особливої інформації про емітента (далі Повідомлення). Щодо кожного виду особливої
інформації складається окреме Повідомлення.

Асоціація «УФТ» пропонує викласти п. 5 Глави 1
Розділу ІІ у наступній редакції, спираючись на аналіз
національного законодавства країн Європи, які
вимагають від підконтрольних суб’єктів, які
здійснювали публічну пропозицію своїх цінних паперів
або цінні папери, яких обертаються на фондових
біржах, розкриття інформації про емітента в
залежності від події, що наступила, у строки від 24
годин до 3-5 днів:

5. Розкриття особливої інформації має
здійснюватись
шляхом
оприлюднення
у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії,
опублікування в офіційному друкованому виданні,
розміщення на власному веб-сайті та подання до

5. Розкриття особливої інформації здійснюється
у такі строки:
на власному веб-сайті – негайно, але не пізніше
9.00 години наступного робочого дня після дати
вчинення дії;

5.
Розкриття
особливої
здійснюється у такі строки:

інформації

на власному веб-сайті – негайно, але не
пізніше 24 годин 9.00 години наступного робочого
дня після з моменту дати вчинення дії;
у загальнодоступній інформаційній базі даних
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Комісії.
Розкриття особливої інформації здійснюється у
такі строки:
у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії - протягом одного робочого дня після дати
вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого
робочого дня після дати вчинення дії;
в офіційному друкованому виданні - протягом
п'яти робочих днів після дати вчинення дії;

у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії або через особу, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку – до кінця доби другого
робочого дня після дати вчинення дії;

Комісії або через особу, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку – до кінця доби другого
робочого дня після дати вчинення дії;
подання до Комісії - протягом п’яти робочих
днів після дати вчинення дії.

подання до Комісії - протягом п’яти робочих
днів після дати вчинення дії.

на власному веб-сайті - протягом п'яти робочих днів
після дати вчинення дії;
подання до Комісії - протягом семи робочих
днів після дати вчинення дії.
6. Текст Повідомлення за змістом та обсягом
має відповідати вимогам, що встановлені до
відповідного виду особливої інформації.
При оприлюдненні особливої інформації в
офіційному друкованому виданні Повідомлення
складається за формою, наведеною у додатку 28
до цього Положення.
7. Повідомлення, яке подається до Комісії та
розміщується в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії, складається з титульного
аркуша (додаток 1) та однієї з наведених у додатках
2-15 форм відповідно до виду особливої інформації.

8. На титульному аркуші Повідомлення, яке
розміщується в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії, обов’язково зазначається адреса
власного веб-сайту, на якому буде розміщене
зазначене Повідомлення.

На титульному аркуші Повідомлення, яке

6. Текст Повідомлення за змістом та обсягом має
відповідати вимогам, що встановлені до відповідного
виду особливої інформації.
Виключено.

7. Повідомлення, яке подається до Комісії та
розміщується в загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії або через особу, яка провадить
діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасників фондового ринку, складається
з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з наведених
у додатках 2-15 форм відповідно до виду особливої
інформації.
8. На титульному аркуші Повідомлення, яке
розміщується в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії або через особу, яка провадить
діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасників фондового ринку, обов'язково
зазначається дата оприлюднення та адреса власного
веб-сайту,
на
якому
розміщене
зазначене
Повідомлення, та яка включає універсальний
покажчик місцезнаходження (Universal Resource
Locator)
(URL-адресу),
доменне
ім’я,
місцезнаходження сторінки та назву файла.
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подається до Комісії, обов’язково зазначаються дата
оприлюднення інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії, найменування,
дата і номер офіційного друкованого видання, в
якому
опубліковано
Повідомлення,
дата
оприлюднення та адреса сторінки власного вебсайту, на якій розміщене Повідомлення.

На титульному аркуші Повідомлення, яке
подається до Комісії, обов'язково зазначається дата
оприлюднення та адреса власного веб-сайту, на
якому розміщене зазначене Повідомлення, та яка
включає універсальний покажчик місцезнаходження
(Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне
ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла.

2. Порядок та строки розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю
1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю, передбаченої цим
Положенням, поширюється на емітентів іпотечних
цінних паперів, сертифікатів фонду операцій з
нерухомістю з дати, наступної за датою реєстрації
Комісією першого випуску цінних паперів.
2. Обов'язок здійснювати розкриття інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю, передбаченої цим
Положенням, припиняється з дати опублікування
інформації про скасування реєстрації випуску
цінних паперів та анулювання свідоцтва про
реєстрацію випуску цінних паперів або у разі
наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських
формувань
про
припинення
акціонерного товариства (зокрема, в результаті
злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати
внесення відповідного запису.
3. Емітенти цінних паперів розкривають
інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю відповідно до
переліку, який визначено у главі 2 розділу ІІІ цього
Положення.
4. Емітенти цінних паперів зобов'язані
розкривати інформацію про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю у формі
повідомлення про виникнення такої інформації про

1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю,
передбаченої
цим
Положенням,
поширюється на емітентів іпотечних цінних паперів,
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю з дати,
наступної за датою реєстрації Комісією першого
випуску цінних паперів.
2. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю,
передбаченої
цим
Положенням,
припиняється з дати опублікування інформації про
скасування реєстрації випуску цінних паперів та
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних
паперів або у разі наявності відомостей в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань про припинення
акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття,
приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення
відповідного запису.
3. Емітенти цінних паперів розкривають
інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю відповідно до переліку,
який визначено у главі 2 розділу ІІІ цього Положення.
4. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати
інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю у формі повідомлення
про виникнення такої інформації про емітента (далі Повідомлення про інформацію). Щодо кожного виду
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емітента (далі - Повідомлення про інформацію).
Щодо кожного виду інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю
складається окреме Повідомлення про інформацію.
5. Розкриття інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю
має здійснюватись шляхом оприлюднення у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії,
опублікування в офіційному друкованому виданні,
розміщення на власному веб-сайті та подання до
Комісії.

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю складається окреме
Повідомлення про інформацію.
5. Розкриття інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати
фонду
операцій
з
нерухомістю
здійснюється у такі строки:
на власному веб-сайті – негайно, але не пізніше
9.00 години наступного робочого дня після дати
вчинення дії;

Розкриття інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю
здійснюється у такі строки:

у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії або через особу, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку – до кінця доби другого
робочого дня після дати вчинення дії;

у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії - протягом одного робочого дня після дати
вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого
робочого дня після дати вчинення дії;

подання до Комісії - протягом п’яти робочих
днів після дати вчинення дії.

Пропонується викласти п. 5 Глави 2 Розділу ІІ у
наступній редакції:
5. Розкриття інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю
здійснюється у такі строки:
на власному веб-сайті – негайно, але не
пізніше 24 годин з моменту 9.00 години наступного
робочого дня після дати вчинення дії;
у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії або через особу, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку – до кінця доби другого
робочого дня після дати вчинення дії;
подання до Комісії - протягом п’яти робочих
днів після дати вчинення дії.

в офіційному друкованому виданні - протягом
п'яти робочих днів після дати вчинення дії;
на власному веб-сайті - протягом п'яти робочих днів
після дати вчинення дії;
подання до Комісії - протягом семи робочих
днів після дати вчинення дії.
6. Текст Повідомлення про інформацію за
змістом та обсягом має відповідати вимогам,
установленим до відповідного виду інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю.
При оприлюдненні інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю
в
офіційному
друкованому
виданні Повідомлення
про
інформацію складається за формою, наведеною
у додатку 28 до цього Положення.
7. Повідомлення про інформацію, яке подається
до Комісії та розміщується в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії, складається

6. Текст Повідомлення про інформацію за змістом
та обсягом має відповідати вимогам, установленим до
відповідного виду інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю.
Виключено.

7. Повідомлення про інформацію, яке подається до
Комісії
та
розміщується
в
загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку,
складається з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з
наведених у додатках 16-27 форм відповідно до виду
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю.
8. На титульному аркуші Повідомлення про
інформацію, яке розміщується в загальнодоступній
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з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з
наведених у додатках 16-27 форм відповідно до виду
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю.

8. На титульному аркуші Повідомлення про
інформацію, яке розміщується в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії, обов’язково
зазначається адреса власного веб-сайту, на якому
буде розміщене зазначене Повідомлення про
інформацію.

На титульному аркуші Повідомлення про
інформацію, яке подається до Комісії, обов’язково
зазначаються дата оприлюднення інформації в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії,
найменування,
дата
і
номер
офіційного
друкованого видання, в якому опубліковано
Повідомлення
про
інформацію,
дата
оприлюднення та адреса сторінки власного вебсайту, на якій розміщене Повідомлення про
інформацію.

інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку,
обов’язково зазначається дата оприлюднення та
адреса власного веб-сайту, на якому розміщене
зазначене Повідомлення про інформацію, та яка
включає універсальний покажчик місцезнаходження
(Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне
ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла.
На титульному аркуші Повідомлення про
інформацію, яке подається до Комісії, обов’язково
зазначається дата оприлюднення та адреса власного
веб-сайту,
на
якому
розміщене
зазначене
Повідомлення про інформацію, та яка включає
універсальний
покажчик
місцезнаходження
(Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне
ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла.

3. Порядок та строки розкриття проміжної інформації емітентами цінних паперів
1. Обов'язок здійснювати розкриття проміжної
інформації в порядку, передбаченому цим
Положенням, поширюється на:
1) публічні акціонерні товариства, щодо акцій
яких здійснено публічну пропозицію та/або акції
яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру;
2) банки;

1. Обов'язок здійснювати розкриття проміжної
інформації в порядку, передбаченому цим Положенням,
поширюється на:
1) публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких
здійснено публічну пропозицію та/або акції яких
допущені до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру;
2) банки;
3) емітентів, щодо інших цінних паперів, крім
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3) емітентів, щодо інших цінних паперів, крім
акцій, яких здійснено публічну пропозицію та/або
цінні папери яких допущені до торгів на фондовій
біржі в частині включення до біржового реєстру.
Обов’язок розкриття проміжної інформації
поширюється на публічні акціонерні товариства,
щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію, та
емітентів, щодо інших цінних паперів, крім акцій,
яких здійснено публічну пропозицію, з кварталу, в
якому емітенти здійснили публічну пропозицію
відповідних цінних паперів. Обов’язок розкриття
проміжної інформації припиняється з наступного
кварталу після кварталу, в якому було проведено
державну реєстрацію нової редакції статуту
акціонерного товариства, що передбачає зміну типу
публічного акціонерного товариства на приватний,
або якщо скасовано реєстрацію випуску цінних
паперів та анульовано свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів відповідно до нормативноправового акта Комісії, що регулює порядок
скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у
разі наявності відомостей в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань (далі - ЄДР) про
припинення акціонерного товариства (зокрема, в
результаті злиття, приєднання, поділу або
перетворення) з дати внесення відповідного запису.
Обов’язок розкриття проміжної інформації
поширюється на публічні акціонерні товариства,
акції яких допущені до торгів на фондовій біржі в
частині включення до біржового реєстру, та
емітентів, щодо інших цінних паперів, крім акцій,
цінні папери яких допущені до торгів на фондовій
біржі в частині включення до біржового реєстру, з
кварталу, в якому цінні папери перебували (були
включені) у біржовому реєстрі фондової біржі
незалежно від тривалості перебування їх у
біржовому реєстрі фондової біржі та незалежно від
того, чи були цінні папери такого емітента протягом
звітного кварталу виключені з біржового реєстру
фондової біржі. Обов’язок емітента розкривати
проміжну інформацію припиняється з кварталу,

акцій, яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні
папери яких допущені до торгів на фондовій біржі в
частині включення до біржового реєстру.
Обов’язок розкриття
проміжної інформації
поширюється на публічні акціонерні товариства, щодо
акцій яких здійснено публічну пропозицію, та емітентів,
щодо інших цінних паперів, крім акцій, яких здійснено
публічну пропозицію, з кварталу, в якому емітенти
здійснили публічну пропозицію відповідних цінних
паперів. Обов’язок розкриття проміжної інформації
припиняється з наступного кварталу після кварталу, в
якому було проведено державну реєстрацію нової
редакції статуту акціонерного товариства, що
передбачає зміну типу публічного акціонерного
товариства на приватний, або якщо скасовано
реєстрацію випуску цінних паперів та анульовано
свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що
регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних
паперів, або у разі наявності відомостей в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) про
припинення акціонерного товариства (зокрема, в
результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення)
з дати внесення відповідного запису.
Обов’язок розкриття проміжної інформації
поширюється на публічні акціонерні товариства, акції
яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру, та емітентів, щодо
інших цінних паперів, крім акцій, цінні папери яких
допущені до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру, з кварталу, в якому
цінні папери перебували (були включені) у біржовому
реєстрі фондової біржі незалежно від тривалості
перебування їх у біржовому реєстрі фондової біржі та
незалежно від того, чи були цінні папери такого
емітента протягом звітного кварталу виключені з
біржового реєстру фондової біржі. Обов’язок емітента
розкривати проміжну інформацію припиняється з
кварталу, наступного за кварталом, у якому цінні
папери такого емітента були виключені з біржового
реєстру фондової біржі. При цьому квартал, у якому
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наступного за кварталом, у якому цінні папери
такого емітента були виключені з біржового реєстру
фондової біржі. При цьому квартал, у якому цінні
папери емітента були виключені з біржового реєстру
фондової біржі, є для такого емітента звітним
кварталом.
2. Проміжна інформація складається за
підсумками кожного кварталу та відповідно до
вимог цього Положення.
3. Розкриття проміжної інформації на
фондовому ринку здійснюється шляхом її
розміщення в загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії, розміщення на власному веб-сайті та
подання до Комісії. Проміжна інформація
розкривається за перший, другий і третій квартали.
Інформація щодо четвертого кварталу окремо не
розкривається, а включається до регулярної річної
інформації.
Проміжна
інформація
згідно
з
цим
Положенням розкривається у термін не пізніше 30
числа місяця, наступного за звітним кварталом.
На титульному аркуші проміжної інформації,
яка
розміщується
в
загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії, обов’язково
зазначається адреса власного веб-сайту, на якому
вона буде розміщена.

цінні папери емітента були виключені з біржового
реєстру фондової біржі, є для такого емітента звітним
кварталом.

2. Проміжна інформація складається за підсумками
кожного кварталу та відповідно до вимог цього
Положення.
3. Проміжна
кожний квартал.

інформація

розкривається

за

Проміжна інформація за перший, другий і
третій квартали згідно з цим Положенням
розкривається у термін не пізніше 30 числа місяця,
наступного за звітним кварталом.
Проміжна інформація за четвертий квартал
згідно з цим Положенням розкривається у термін не
пізніше 28 лютого року, наступного за четвертим
кварталом.
На титульному аркуші проміжної інформації,
яка
розміщується
в
загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку,
обов’язково зазначається дата оприлюднення та
адреса власного веб-сайту, на якому вона розміщена,
та
яка
включає
універсальний
покажчик
місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URLадресу), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та
назву файла.

Пропонується викласти п. 3 Глави 3 Розділу у
наступній редакції:
Проміжна інформація розкривається за кожний
квартал
(крім
банків).
Проміжна інформація за перший, другий і третій
квартали згідно з цим Положенням розкривається
у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за
звітним
кварталом
(для
всіх
емітентів).
Проміжна інформація за четвертий квартал згідно з
цим Положенням розкривається у термін не
пізніше 28 лютого року, наступного за четвертим
кварталом
(крім
банків).
Для банків інформація щодо четвертого кварталу
окремо не розкривається, а включається до
регулярної
річної
інформації.
На титульному аркуші проміжної інформації, яка
розміщується в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії або через особу, яка провадить
діяльність
з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені учасників фондового ринку,
обов’язково зазначається дата оприлюднення та
адреса власного веб-сайту, на якому вона
розміщена, та яка включає універсальний
покажчик місцезнаходження (Universal Resource
Locator)
(URL-адресу),
доменне
ім’я,
місцезнаходження сторінки та назву файлу.
Обґрунтування: Фінансова звітність емітентів цінних
паперів – банків розкривається у складі та формах,
встановлених
Національним
банком
України.
Запропоновані вище зміни не враховують вимог
постанови Правління Національного банку України від
24.10.2011р. № 373 "Про затвердження Інструкції про
порядок складання та оприлюднення фінансової
звітності банків України" (далі - Інструкція НБУ №
373) щодо строків проведення коригуючих проводок за
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рік відповідно до пункту 6.1 глави 6 розділу ІІІ цієї
Інструкції, а саме до 31 березня поточного року.
Відповідно до норм регулятора, банки зобов’язані
проводити коригуючі проводки з урахуванням
висновків та рекомендацій зовнішнього аудитора для
забезпечення складання та подання достовірної
фінансової звітності.

4. Порядок та строки розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів
1. Обов'язок здійснювати розкриття регулярної
річної інформації поширюється на осіб, які станом
на 31 грудня звітного року є емітентами.

1. Обов'язок здійснювати розкриття регулярної
річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31
грудня звітного року є емітентами.

Обов'язок
розкриття
регулярної
річної
інформації припиняється з дати скасування
реєстрації випуску цінних паперів та анулювання
свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів
відповідно до нормативно-правового акта Комісії,
що регулює порядок скасування реєстрації випуску
цінних паперів, або у разі наявності відомостей в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних
осіб-підприємців
та
громадських
формувань про припинення акціонерного товариства
(зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу
або перетворення) з дати внесення відповідного
запису.

Обов'язок розкриття регулярної річної інформації
припиняється з дати скасування реєстрації випуску
цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію
випуску цінних паперів відповідно до нормативноправового акта Комісії, що регулює порядок скасування
реєстрації випуску цінних паперів, або у разі наявності
відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань про припинення акціонерного товариства
(зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або
перетворення) з дати внесення відповідного запису.

2. Звітним періодом для складання річної
інформації є календарний рік.
Перший звітний рік новоствореного емітента
може бути меншим за 12 місяців, він обчислюється:
для акціонерних товариств - з дати державної
реєстрації товариства до 31 грудня звітного року
включно;
для емітентів цінних паперів, крім акцій, - з дня
реєстрації випуску до 31 грудня звітного року
включно.
3. У разі подання до Комісії документів на
скасування реєстрації випусків цінних паперів у
період з 1 січня до 30 квітня року, наступного за

2. Звітним періодом для
інформації є календарний рік.

складання

річної

Перший звітний рік новоствореного емітента може
бути меншим за 12 місяців, він обчислюється:
для акціонерних товариств - з дати державної
реєстрації товариства до 31 грудня звітного року
включно;
для емітентів цінних паперів, крім акцій, - з дня
реєстрації випуску до 31 грудня звітного року включно.
3. У разі подання до Комісії документів на
скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з
1 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент
або його правонаступник розкриває регулярну річну
інформацію відповідно до вимог цього Положення.
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звітним, емітент або його правонаступник розкриває
регулярну річну інформацію відповідно до вимог
цього Положення.

4. Розкриття регулярної річної інформації має
здійснюватись не пізніше 30 квітня року, наступного
за звітним.

4. Розкриття регулярної річної інформації має
здійснюватись
шляхом
розміщення
в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії,
розміщення на власному веб-сайті, опублікування в
офіційному друкованому виданні та подання до
Комісії не пізніше 30 квітня року, наступного за
звітним.

Емітенти цінних паперів до подання регулярної
річної інформації до Комісії розміщують її в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
або через особу, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку та на власному веб-сайті.

Емітенти цінних паперів до подання регулярної
річної інформації до Комісії розміщують її в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
та на власному веб-сайті, опубліковують в
офіційному друкованому виданні.

На титульному аркуші річної інформації, яка
розміщується в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії, обов’язково зазначається адреса
власного веб-сайту, на якому вона буде розміщена.

5. Опублікування річної інформації в
офіційному друкованому виданні здійснюється за
формою, наведеною у додатку 43 до цього
Положення, крім емітентів, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічного (відкритого) розміщення
цінних паперів.

На титульному аркуші річної інформації, яка
розміщується в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії або через особу, яка провадить
діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасників фондового ринку, обов’язково
зазначається дата оприлюднення та адреса власного
веб-сайту, на якому вона розміщена, та яка включає
універсальний
покажчик
місцезнаходження
(Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне
ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла.
5. Публічні акціонерні товариства, щодо акцій
яких здійснено публічну пропозицію та/або акції
яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру та банки зобов’язані
розкривати регулярну річну інформацію відповідно
до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4
розділу III цього Положення.
Публічні акціонерні товариства (крім банків),
щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію
зобов’язані розкривати регулярну річну інформацію
відповідно до переліку, який визначено у пункті 1
глави 4 розділу III цього Положення.
Емітент, щодо інших цінних паперів, крім акцій,
якого здійснено публічну пропозицію та/або цінні
папери якого допущені до торгів на фондовій біржі в
частині
включення
до
біржового
реєстру,
зобов’язаний
розкривати
регулярну
річну
інформацію відповідно до переліку, який визначено у
пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім
вимог підпунктів 14-17, 22, 30 та 31 цього пункту.
Приватне акціонерне товариство (щодо інших цінних
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паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну
пропозицію) зобов’язано розкривати регулярну річну
інформацію відповідно до переліку, який визначено у
пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім
вимог підпунктів 13, 16, 17, 30, 31 та 34 цього пункту.
При цьому для товариства, зазначеного у цьому
абзаці, аудиторський звіт розкривається у разі
проходження аудиту.
Підпункт 33 пункту 1 глави 4 розділу III цього
Положення не застосовується до приватного
акціонерного товариства (крім того, яке здійснило
публічну пропозицію інших цінних паперів (крім
акцій)
у
частині
підтвердження
аудитором
(аудиторською фірмою) річної фінансової звітності.

6. Опублікування річної інформації в
офіційному друкованому виданні здійснюється
емітентами, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватними
(закритими) акціонерними товариствами, які не
здійснювали публічного (відкритого) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів за формою, наведеною
у додатку 44 до цього Положення.

Емітент, який не є акціонерним товариством та який
не здійснював публічну пропозицію інших цінних
паперів, крім акцій, та цінні папери якого не
допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язаний
розкривати регулярну річну інформацію відповідно
до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4
розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів
12-18, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 37-39 цього пункту.
Виключено.

III. Склад інформації, що розкривається емітентами цінних паперів
1. Склад особливої інформації емітента цінних паперів
1. До особливої інформації емітента цінних
1. До особливої інформації емітента цінних паперів
паперів належать відомості про:
належать відомості про:
1) прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків
статутного капіталу;

1) прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного
капіталу;

2) прийняття рішення про викуп власних акцій,
крім акцій корпоративних інвестиційних фондів
інтервального та відкритого типу;

2) прийняття рішення про викуп власних акцій,
крім акцій корпоративних інвестиційних фондів
інтервального та відкритого типу;

3) наявність, строк дії та сторони акціонерного

3) наявність, строк дії та сторони акціонерного
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договору;

договору;

4) факти включення/виключення цінних
паперів до біржового реєстру фондової біржі;

4) факти включення/виключення цінних паперів до
біржового реєстру фондової біржі;

5) прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів або про попереднє
надання згоди на вчинення таких правочинів, або
прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

5) прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів або про попереднє
надання згоди на вчинення таких правочинів, або
прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

6)
осіб,
заінтересованих
у
вчиненні
товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини,
існування
яких
створює
заінтересованість;

6) осіб, заінтересованих у вчиненні товариством
правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість;

7) зміну складу посадових осіб емітента;
8) зміну акціонерів, яким належать голосуючі
акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій;
9) зміну осіб, яким належить право голосу за
акціями, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій;
10) 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;
11) рішення емітента про
припинення його філій, представництв;

утворення,

7) зміну складу посадових осіб емітента;
8) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій;
9) зміну осіб, яким належить право голосу за
акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
10) 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;
11) рішення емітента про утворення, припинення
його філій, представництв;
12) рішення вищого органу
зменшення статутного капіталу;

емітента

про

12) рішення вищого органу емітента про
зменшення статутного капіталу;

13) порушення провадження у справі про
відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою
особою такого емітента;

13) порушення провадження у справі про
відшкодування
емітенту
збитків,
завданих
посадовою особою такого емітента;

14) порушення справи про банкрутство емітента,
винесення ухвали про його санацію;

14) порушення справи про банкрутство
емітента, винесення ухвали про його санацію;

15) рішення вищого органу емітента або суду про
припинення або банкрутство емітента;

15) рішення вищого органу емітента або суду

16) повідомлення про викуп акцій понад порогові
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про припинення або банкрутство емітента;

значення пакета акцій;

16) повідомлення про викуп акцій понад
порогові значення пакета акцій;

17) зміни до статуту, пов’язані із зміною прав
акціонерів;

17) зміни до статуту, пов’язані із зміною прав
акціонерів;

18) кількість голосуючих акцій та розмір
статутного капіталу за результатами його збільшення
або зменшення;

18) кількість голосуючих акцій та розмір
статутного
капіталу
за
результатами
його
збільшення або зменшення;
19) набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості
акцій, що належать їй та її афілійованим особам,
контрольного пакета акцій;
20) набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості
акцій, що належать їй та її афілійованим особам,
значного контрольного пакета акцій;
21) набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим особам,
домінуючого контрольного пакета акцій;
22) заміну поручителя (страховика, гаранта),
що здійснює забезпечення випуску боргових цінних
паперів;
23) прийняття рішення про виплату дивідендів;
24) зміну типу акціонерного товариства;
25) зміни до статуту приватного акціонерного
товариства, пов’язані із переважним правом
акціонерів на придбання акцій цього товариства.

19) набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості
акцій, що належать їй та її афілійованим особам,
контрольного пакета акцій;
20) набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості
акцій, що належать їй та її афілійованим особам,
значного контрольного пакета акцій;
21) набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим особам,
домінуючого контрольного пакета акцій;
22) заміну поручителя (страховика, гаранта), що
здійснює забезпечення випуску боргових цінних
паперів;
23) прийняття рішення про виплату дивідендів;
24) зміну типу акціонерного товариства;
25) зміни до статуту приватного акціонерного
товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів
на придбання акцій цього товариства;
26)
зміни
адреси
акціонерного товариства.

власного

веб-сайту

4. Відомості про наявність, строк дії та сторони
акціонерного договору складаються за формою,
наведеною у додатку 3 до цього Положення.

4. Відомості про наявність, строк дії та сторони
акціонерного договору складаються за формою,
наведеною у додатку 3 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання
товариством повідомлення про укладення договору
між акціонерами від однієї зі сторін такого договору.

Датою вчинення дії вважається дата отримання
товариством повідомлення про укладення договору між
акціонерами від однієї зі сторін такого договору.
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У Повідомленні розкривається така інформація:
дата отримання товариством повідомлення про
укладення договору між акціонерами від однієї зі
сторін такого договору;
номер
договору;

(за

наявності)

та

дата

укладання

сторони договору (із зазначенням: прізвища,
імені, по батькові або найменування власника
(власників)
акцій,
ідентифікаційного
коду
юридичної особи - резидента або коду/номеру з
торговельного, банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи
(для юридичної особи - нерезидента) власника
(власників) акцій);

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата отримання товариством повідомлення про
укладення договору між акціонерами від однієї зі сторін
такого договору;
номер (за наявності) та дата укладання договору;
сторони договору (із зазначенням: прізвища, імені,
по батькові або найменування власника (власників)
акцій, ідентифікаційного коду юридичної особи резидента
або
коду/номеру
з
торговельного,
банківського чи судового реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого органу влади іноземної держави
про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи
- нерезидента) власника (власників) акцій);
дата набрання чинності договором та строк або
термін дії договору (у разі наявності інформації).

дата набрання чинності договором та строк або
термін дії договору (у разі наявності інформації).

6. У разі прийняття рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів
емітент розкриває інформацію відповідно до
підпункту 1 цього пункту за формою, наведеною
у пункті 1 додатка 5 до цього Положення. У разі
прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів емітент розкриває інформацію
відповідно до підпункту 2 цього пункту за формою,
наведеною у пункті 2 додатка 5 до цього Положення.
У разі прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
(далі
правочин
із
заінтересованістю), емітент розкриває інформацію
відповідно до підпункту 3 цього пункту за формою,
наведеною у пункті 3 додатка 5 до цього Положення.
У разі прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, які одночасно є значними та
такими, щодо вчинення яких є заінтересованість,
емітент - публічне акціонерне товариство розкриває
інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту.
Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні

6. У разі прийняття рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів емітент
розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього
пункту за формою, наведеною у пункті 1 додатка 5 до
цього Положення. У разі прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів емітент
розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього
пункту за формою, наведеною у пункті 2 додатка 5 до
цього Положення. У разі прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість (далі - правочин із
заінтересованістю), емітент розкриває інформацію
відповідно до підпункту 3 цього пункту за формою,
наведеною у пункті 3 додатка 5 до цього Положення.
У разі прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, які одночасно є значними та
такими, щодо вчинення яких є заінтересованість,
емітент - публічне акціонерне товариство розкриває
інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту.
Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні
товариством правочинів із заінтересованістю, та
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товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини,
існування
яких
створює
заінтересованість,
розкриваються
у
складі
відомостей про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
У разі прийняття рішення про подальше
схвалення значного правочину або правочину, щодо
якого є заінтересованість, відповідно до статті
72 Закону України «Про акціонерні товариства»
емітент
розкриває
інформацію
в
обсязі,
передбаченому для розкриття інформації про
надання згоди на вчинення значного правочину або
правочину, щодо якого є заінтересованість.

Вимоги щодо розкриття інформації про
прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів
із
заінтересованістю
і
осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів
із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість, не застосовуються до
приватного акціонерного товариства, якщо інше не
встановлено його статутом або Законом.
Інформація зазначається
правочину окремо:

щодо

кожного

1) датою вчинення дії вважається дата
прийняття
загальними
зборами
приватного
акціонерного товариства рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів.
У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття загальними зборами приватного
акціонерного товариства рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів;
відомості щодо правочинів із зазначенням,
зокрема:

обставини, існування яких створює заінтересованість,
розкриваються у складі відомостей про прийняття
рішення про надання згоди на вчинення правочинів із
заінтересованістю.
У разі прийняття рішення про подальше схвалення
значного правочину або правочину, щодо якого є
заінтересованість, відповідно до статті 72 Закону
України «Про акціонерні товариства» емітент розкриває
інформацію в обсязі, передбаченому для розкриття
інформації про надання згоди на вчинення значного
правочину
або
правочину,
щодо
якого
є
заінтересованість.
Емітент розкриває інформацію щодо прийняття
рішення про надання згоди на вчинення правочину
із заінтересованістю не пізніше моменту вчинення
правочину.
Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття
рішення про надання згоди на вчинення правочинів із
заінтересованістю і осіб, заінтересованих у вчиненні
товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість, не
застосовуються до приватного акціонерного товариства,
якщо інше не встановлено його статутом або Законом.
Інформація зазначається щодо кожного правочину
окремо:
1) датою вчинення дії вважається дата прийняття
загальними
зборами
приватного
акціонерного
товариства рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів.
У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття загальними зборами приватного
акціонерного товариства рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів;
відомості
зокрема:

щодо

правочинів

із

зазначенням,

характеру правочинів;
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характеру правочинів;
граничної сукупної вартості правочинів;
вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності;
співвідношення граничної сукупної вартості
правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках);
загальна кількість голосуючих акцій, кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення;
2) датою вчинення дії вважається дата
прийняття відповідним органом управління емітента
рішення про надання згоди на вчинення значного
правочину.
У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину, найменування
уповноваженого органу, що його прийняв;
предмет правочину;
ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину, визначена відповідно до
законодавства;
вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності;
співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках);
загальна кількість голосуючих акцій, кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення
(зазначається,
якщо
рішення
приймається
загальними зборами);

граничної сукупної вартості правочинів;
вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності;
співвідношення граничної сукупної вартості
правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках);
загальна кількість голосуючих акцій, кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення;
2) датою вчинення дії вважається дата прийняття
відповідним органом управління емітента рішення про
надання згоди на вчинення значного правочину.
У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення про надання згоди на
вчинення
значного
правочину,
найменування
уповноваженого органу, що його прийняв;
предмет правочину;
ринкова вартість майна або
предметом правочину, визначена
законодавства;

послуг, що є
відповідно до

вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності;
співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках);
загальна кількість голосуючих акцій, кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення
(зазначається, якщо рішення приймається загальними
зборами);
загальна кількість голосів, кількість голосів, що
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення,
якщо рішення приймається наглядовою радою і така
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загальна кількість голосів, кількість голосів, що
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення,
якщо рішення приймається наглядовою радою і така
наглядова рада правоможна приймати такі рішення
(зазначається,
якщо
рішення
приймається
наглядовою радою);
додаткові критерії для віднесення правочину до
значного правочину, не передбачені законодавством,
якщо вони визначені статутом акціонерного
товариства.
Інформація зазначається
значного правочину окремо;

щодо

кожного

3) датою вчинення дії вважається дата
прийняття відповідним органом управління емітента
рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю.
У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення про надання згоди на
вчинення
правочину
із
заінтересованістю,
найменування уповноваженого органу, що його
прийняв;
ринкова вартість майна або послуг чи сума
коштів, що є предметом правочину, визначена
відповідно до законодавства;
вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності;
співвідношення ринкової вартості майна або
послуг чи суми коштів, що є предметом правочину,
до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках);
загальна кількість голосуючих акцій, кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що

наглядова рада правоможна приймати такі рішення
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою
радою);
додаткові критерії для віднесення правочину до
значного правочину, не передбачені законодавством,
якщо вони визначені статутом акціонерного товариства.
Інформація зазначається щодо кожного значного
правочину окремо.
При розкритті інформації про вчинення
значних правочинів, клірингові установи можуть
консолідувати цю інформацію по характерам
правочинів, у разі якщо їх кількість перевищує 10 і
більше рішень про надання згоди на вчинення яких,
було надано відповідно до вимог законодавства;
3) датою вчинення дії вважається дата прийняття
відповідним органом управління емітента рішення про
надання
згоди
на
вчинення
правочину
із
заінтересованістю.
У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочину із заінтересованістю, найменування
уповноваженого органу, що його прийняв;
ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів,
що є предметом правочину, визначена відповідно до
законодавства;
вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності;
співвідношення ринкової вартості майна або
послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до
вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках);
загальна кількість голосуючих акцій, кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення
(зазначається, якщо рішення приймається загальними
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проголосували «за» та «проти» прийняття рішення
(зазначається,
якщо
рішення
приймається
загальними зборами);
загальна кількість голосів, кількість голосів, що
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення,
якщо рішення приймається наглядовою радою і така
наглядова рада правоможна приймати такі рішення
(зазначається,
якщо
рішення
приймається
наглядовою радою);
істотні умови правочину, а саме:
предмет правочину;
інформація щодо особи, заінтересованої у
вчиненні акціонерним товариством правочину,
відповідно до частини другої статті 71 Закону
України «Про акціонерні товариства», а також
найменування,
місцезнаходження
та
ідентифікаційний код юридичної особи - для
юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний
код з торговельного, судового або банківського
реєстру країни, де офіційно зареєстрований
іноземний суб’єкт господарської діяльності,- для
юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи, заінтересованої у
вчиненні акціонерним товариством правочину. У
разі якщо особою, заінтересованою у вчиненні
акціонерним товариством правочину, є афілійована
особа акціонера або посадової особи органу
акціонерного товариства, необхідно розкрити
інформацію щодо неї, а також щодо акціонера або
посадової особи (найменування, місцезнаходження
та ідентифікаційний код юридичної особи - для
юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний
код з торговельного, судового або банківського
реєстру країни, де офіційно зареєстрований
іноземний суб’єкт господарської діяльності,- для
юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи);
ознака
заінтересованості,
передбачена частиною третьою статті 71 Закону
України «Про акціонерні товариства»;

зборами);
загальна кількість голосів, кількість голосів, що
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення,
якщо рішення приймається наглядовою радою і така
наглядова рада правоможна приймати такі рішення
(зазначається, якщо рішення приймається наглядовою
радою);
істотні умови правочину, а саме:
предмет правочину;
інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні
акціонерним товариством правочину, відповідно
до частини другої статті 71 Закону України «Про
акціонерні товариства», а також найменування,
місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної
особи - для юридичних осіб - резидентів, або
ідентифікаційний код з торговельного, судового або
банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований
іноземний суб’єкт господарської діяльності,- для
юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні
акціонерним товариством правочину. У разі якщо
особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним
товариством правочину, є афілійована особа акціонера
або посадової особи органу акціонерного товариства,
необхідно розкрити інформацію щодо неї, а також щодо
акціонера або посадової особи (найменування,
місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної
особи - для юридичних осіб - резидентів, або
ідентифікаційний код з торговельного, судового або
банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований
іноземний суб’єкт господарської діяльності,- для
юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи);
ознака заінтересованості, передбачена частиною
третьою статті 71 Закону України «Про акціонерні
товариства»;
інші істотні умови правочину.
Звіт незалежного аудитора (аудиторської
фірми), суб’єкта оціночної діяльності або іншої
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інші істотні умови правочину.

особи, яка має відповідну кваліфікацію, передбачену
частиною п’ятою статті 71 Закону України «Про
акціонерні товариства» додається до Повідомлення
щодо прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочину із заінтересованістю. Вимоги
цього абзацу не застосовуються до приватного
акціонерного товариства, якщо інше не встановлено
його статутом або Законом.
24. Відомості про зміну адреси власного вебсайту акціонерного товариства складаються за
формою, наведеною у додатку 46 до цього
Положення.
У Повідомленні розкривається інформація:
стара
адреса
веб-сайту,
яка
включає
універсальний
покажчик
місцезнаходження
(Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне
ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла;
дата зміни адреси веб-сайту;
нова
адреса
веб-сайту,
яка
включає
універсальний
покажчик
місцезнаходження
(Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне
ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла.

24. Відомості про зміну адреси власного вебсайту акціонерного товариства складаються за
формою, наведеною у додатку 46 до цього
Положення.
У Повідомленні розкривається інформація:
стара адреса веб-сайту, яка включає
універсальний
покажчик
місцезнаходження
(Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне
ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла;
дата закінчення підтримки старої адреси вебсайту;
нова адреса веб-сайту, яка включає
універсальний
покажчик
місцезнаходження
(Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне
ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла.

3. Склад проміжної інформації емітентів цінних паперів
1. Проміжна інформація емітентів цінних 1. Проміжна інформація емітентів цінних паперів
паперів включає:
включає:
титульний
аркуш
(включає,
зокрема,
найменування та місцезнаходження емітента);
зміст;

титульний аркуш (включає, зокрема, найменування
та місцезнаходження емітента);
зміст;

основні відомості про емітента (включають,
зокрема, відомості про розмір статутного капіталу,
інформацію про органи управління емітента,
засновників);

основні відомості про емітента (включають,
зокрема, відомості про розмір статутного капіталу,
інформацію
про
органи
управління
емітента,
засновників);

інформацію про одержані ліцензії на окремі
види діяльності;

інформацію про одержані ліцензії на окремі види
діяльності;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про господарську та фінансову

інформацію

про

господарську

та

фінансову
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діяльність емітента;

діяльність емітента;

відомості про цінні папери емітента;
відомості щодо
юридичних особах;

участі емітента

відомості про цінні папери емітента;
в інших

інформацію щодо корпоративного секретаря;
інформацію про вчинення значних правочинів
або
правочинів,
щодо
вчинення
яких
є
заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні
товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини,
існування
яких
створює
заінтересованість;
інформацію 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;

інформацію
про
боргових цінних паперів;

забезпечення

відомості щодо участі емітента в інших юридичних
особах;
інформацію щодо корпоративного секретаря;
інформацію про вчинення значних правочинів або
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством
правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість;
інформацію 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;
інформацію про будь-які обмеження щодо обігу
цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних
паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;

випуску

інформацію про забезпечення випуску боргових
цінних паперів;

проміжну (квартальну) фінансову звітність
поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за
кожним суб’єктом забезпечення окремо);

проміжну (квартальну)
фінансову звітність
поручителя
(страховика/гаранта),
що
здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за
кожним суб’єктом забезпечення окремо);

звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії
цільових
облігацій
підприємств,
виконання
зобов’язань за якими здійснюється шляхом
передання об’єкта (частини об’єкта) житлового
будівництва);

звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії
цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань
за якими здійснюється шляхом передання об’єкта
(частини об’єкта) житлового будівництва);

проміжну фінансову звітність;
висновок про огляд проміжної фінансової
звітності, підготовлений аудитором (аудиторською
фірмою);

проміжну фінансову звітність;
висновок про огляд проміжної фінансової
звітності, підготовлений аудитором (аудиторською
фірмою);
проміжний звіт керівництва;
твердження щодо проміжної інформації.
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проміжний звіт керівництва;

Проміжна інформація складається відповідно до
вимог цієї глави та додатка 29 до цього Положення:

твердження щодо проміжної інформації.
Проміжна інформація складається відповідно
до вимог цієї глави та додатка 29 до цього
Положення:
1) титульний аркуш проміжної інформації має
містити реквізити, обов’язкові для швидкої
ідентифікації емітента, засвідчення достовірності
проміжної інформації. На титульному аркуші
проміжної інформації, яка подається до Комісії,
обов’язково
зазначаються
дата
розміщення
проміжної
інформації
в
загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії, адреса сторінки на
власному веб-сайті емітента, на якій оприлюднена
проміжна інформація, та дата її оприлюднення;
2) зміст складається за формою, наведеною
у додатку 29, та має містити перелік інформації, що
входить до складу проміжної інформації. Щодо
кожного з пунктів, наведених у змісті, емітент
повинен обов’язково зазначити про їх наявність або
відсутність та у разі відсутності зазначити причини
відсутності у примітках;
3) основні відомості про емітента мають
містити дані відповідно до розділу III додатка 29до
цього Положення;
4) інформація про одержані ліцензії на окремі
види діяльності має містити дані відповідно до
розділу IV додатка 29 до цього Положення.
В описі до таблиці «Інформація про одержані
ліцензії на окремі види діяльності» розкривається
інформація стосовно прогнозу емітента щодо
продовження терміну дії виданої ліцензії;
5) інформація про посадових осіб емітента має
містити дані відповідно до розділу V додатка 29 до
цього Положення.
Інформація
зазначається
посадової особи окремо.

щодо

кожної

1) титульний аркуш проміжної інформації має
містити реквізити, обов’язкові для швидкої
ідентифікації емітента, засвідчення достовірності
проміжної інформації. На титульному аркуші
проміжної інформації, яка подається до Комісії,
обов’язково зазначається дата оприлюднення та
адреса власного веб-сайта емітента, на якій
оприлюднена проміжна інформація, та яка включає
універсальний
покажчик
місцезнаходження
(Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне
ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла;
2) зміст складається за формою, наведеною
у додатку 29, та має містити перелік інформації, що
входить до складу проміжної інформації. Щодо кожного
з пунктів, наведених у змісті, емітент повинен
обов’язково зазначити про їх наявність або відсутність
та у разі відсутності зазначити причини відсутності у
примітках;
3) основні відомості про емітента мають містити
дані відповідно до розділу III додатка 29до цього
Положення;
4) інформація про одержані ліцензії на окремі види
діяльності має містити дані відповідно до розділу
IV додатка 29 до цього Положення.
В описі до таблиці «Інформація про одержані
ліцензії на окремі види діяльності» розкривається
інформація
стосовно
прогнозу емітента
щодо
продовження терміну дії виданої ліцензії;
5) інформація про посадових осіб емітента має
містити дані відповідно до розділу V додатка 29 до
цього Положення.
Інформація зазначається щодо кожної посадової
особи окремо.
В описі розкриваються інформація щодо змін у
персональному складі посадових осіб з відповідним
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В описі розкриваються інформація щодо змін у
персональному складі посадових осіб з відповідним
обґрунтуванням та інформація про наявність або
відсутність у посадових осіб емітента непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини;
6) інформація про господарську та фінансову
діяльність емітента має містити дані відповідно до
таблиць
«Інформація
про
зобов’язання
та
забезпечення емітента», «Інформація про обсяги
виробництва
та
реалізації
основних
видів
продукції»,
«Інформація
про
собівартість
реалізованої продукції», наведених у розділі
VI додатка 29 до цього Положення.
Таблиці «Інформація про обсяги виробництва
та реалізації основних видів продукції» та
«Інформація
про
собівартість
реалізованої
продукції»
заповнюються
емітентами,
які
займаються видами діяльності, що класифікуються
як
переробна,
добувна
промисловість
або
виробництво і розподілення електроенергії, газу та
води за класифікатором видів економічної
діяльності.
Зазначені
таблиці
можуть
не
заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від
реалізації продукції за звітний період складає менше
ніж 5 млн грн;

7) відомості про цінні папери емітента мають
містити дані відповідно до таблиць «Інформація про
випуски акцій емітента», «Інформація про облігації
емітента», «Інформація про інші цінні папери,
випущені емітентом», «Інформація про похідні цінні
папери емітента», наведених у розділі VII додатка
29 до цього Положення.
В описі до таблиць розкриваються інформація
про внутрішні та зовнішні ринки, на яких
здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а
також
інформація
щодо
факту
включення/виключення цінних паперів емітента до/з
біржового реєстру фондової біржі, мети емісії,
способу, в який здійснювалась пропозиція,

обґрунтуванням та інформація про наявність або
відсутність у посадових осіб емітента непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини;
6) інформація про господарську та фінансову
діяльність емітента має містити дані відповідно до
таблиць «Інформація про зобов’язання та забезпечення
емітента», «Інформація про обсяги виробництва та
реалізації основних видів продукції», «Інформація про
собівартість реалізованої продукції», наведених у
розділі VI додатка 29 до цього Положення.
Таблиці «Інформація про обсяги виробництва та
реалізації основних видів продукції» та «Інформація про
собівартість реалізованої продукції» заповнюються
емітентами, які займаються видами діяльності, що
класифікуються як переробна, добувна промисловість
або виробництво і розподілення електроенергії, газу та
води за класифікатором видів економічної діяльності.
Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у
яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний
період складає менше ніж 5 млн грн;
7) відомості про цінні папери емітента мають
містити дані відповідно до таблиць «Інформація про
випуски акцій емітента», «Інформація про облігації
емітента», «Інформація про інші цінні папери, випущені
емітентом», «Інформація про похідні цінні папери
емітента», наведених у розділі VII додатка 29 до цього
Положення.
В описі до таблиць розкриваються інформація про
внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється
торгівля цінними паперами емітента, а також інформація
щодо факту включення/виключення цінних паперів
емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети
емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція,
дострокове погашення тощо. При розкритті інформації
щодо облігацій підприємств емітент обов’язково
зазначає відомості про їх викуп (із зазначенням кількості
та загальної номінальної вартості) та подальші дії щодо
них. У разі настання дати погашення облігацій у
звітному періоді зазначається інформація щодо
здійснення їх погашення та подання до Комісії звіту про
результати погашення. Крім того, щодо відсоткових
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дострокове погашення тощо. При розкритті
інформації щодо облігацій підприємств емітент
обов’язково зазначає відомості про їх викуп (із
зазначенням кількості та загальної номінальної
вартості) та подальші дії щодо них. У разі настання
дати погашення облігацій у звітному періоді
зазначається інформація щодо здійснення їх
погашення та подання до Комісії звіту про
результати погашення. Крім того, щодо відсоткових
облігацій зазначається сума процентного доходу,
виплаченого у звітному періоді, за який період
(періоди) він виплачується, чи здійснювалась
виплата процентного доходу відповідно до
проспекту емісії. У разі якщо дохід не виплачувався,
обов’язково зазначаються причини;
8) відомості щодо участі емітента у юридичних
особах мають містити дані відповідно до розділу
VIIІ додатка 29 до цього Положення.
Інформація розкривається у разі, якщо відсоток
акцій (часток, паїв), що належать емітенту в
юридичній особі, перевищує 5 відсотків.
В описі розкривається інформація щодо форми
участі, відсотка акцій (часток, паїв), що належать
емітенту в юридичній особі, активів, наданих
емітентом у якості внеску, права, що належать
емітенту стосовно управління юридичною особою.
Дані щодо кожної юридичної особи зазначаються
окремо;
9) інформація щодо корпоративного секретаря
має містити дані відповідно до розділу ІХ додатка
29 до цього Положення.
В описі до таблиці розкривається інформація
про досвід роботи корпоративного секретаря,
наявність непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі
звільнення (припинення повноважень) попереднього
корпоративного секретаря зазначаються причини
звільнення (припинення повноважень);
10) інформація про вчинення значних
правочинів має містити дані відповідно до таблиці,

облігацій зазначається сума процентного доходу,
виплаченого у звітному періоді, за який період (періоди)
він
виплачується,
чи
здійснювалась
виплата
процентного доходу відповідно до проспекту емісії. У
разі якщо дохід не виплачувався, обов’язково
зазначаються причини;
8) відомості щодо участі емітента у юридичних
особах мають містити дані відповідно до розділу
VIIІ додатка 29 до цього Положення.
Інформація розкривається у разі, якщо відсоток
акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній
особі, перевищує 5 відсотків.
В описі розкривається інформація щодо форми
участі, відсотка акцій (часток, паїв), що належать
емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом
у якості внеску, права, що належать емітенту стосовно
управління юридичною особою. Дані щодо кожної
юридичної особи зазначаються окремо;
9) інформація щодо корпоративного секретаря має
містити дані відповідно до розділу ІХ додатка 29 до
цього Положення.
В описі до таблиці розкривається інформація про
досвід роботи корпоративного секретаря, наявність
непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення
(припинення
повноважень)
попереднього
корпоративного секретаря зазначаються причини
звільнення (припинення повноважень);
10) інформація про вчинення значних правочинів
має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у
розділі X додатка 29 до цього Положення.
Інформація
зазначається
акціонерними
товариствами щодо вчинення значних правочинів,
рішення про надання згоди на вчинення яких було
прийняте у звітному кварталі, а також щодо значних
правочинів, що були фактично вчинені у звітному
кварталі, але рішення про надання згоди на вчинення
яких було прийняте раніше.
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наведеної у
Положення.

розділі

X додатка

29 до

цього

Інформація
зазначається
акціонерними
товариствами щодо вчинення значних правочинів,
рішення про надання згоди на вчинення яких було
прийняте у звітному кварталі, а також щодо значних
правочинів, що були фактично вчинені у звітному
кварталі, але рішення про надання згоди на вчинення
яких було прийняте раніше.
Крім того, розкривається інформація щодо
значних правочинів, вчинених у звітному періоді, з
порушенням порядку прийняття рішення про
надання згоди на його вчинення. При цьому може
бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента
про подальше схвалення правочину товариством у
порядку, встановленому для прийняття рішення про
надання згоди на його вчинення.
Інформація зазначається
значного правочину окремо;

щодо

кожного

Крім того, розкривається інформація щодо значних
правочинів, вчинених у звітному періоді, з порушенням
порядку прийняття рішення про надання згоди на його
вчинення. При цьому може бути зазначена інформація
щодо прогнозу емітента про подальше схвалення
правочину товариством у порядку, встановленому для
прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
Інформація зазначається щодо кожного значного
правочину окремо.
При розкритті інформації про вчинення
значних правочинів, клірингові установи можуть
консолідувати цю інформацію по характерам
правочинів, у разі якщо їх кількість перевищує 10 і
більше рішень про надання згоди на вчинення яких,
було надано відповідно до вимог законодавства;
11) інформація про вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість, має містити дані
відповідно до таблиці, наведеної у розділі XІ додатка
29 до цього Положення
Вимоги щодо розкриття інформації про вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не
застосовуються до приватного акціонерного товариства,
якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

11) інформація про вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість, має містити дані
відповідно до таблиці, наведеної у розділі XІ додатка
29 до цього Положення
Вимоги щодо розкриття інформації про
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість, не застосовуються до приватного
акціонерного товариства, якщо інше не встановлено
його статутом або Законом.
Інформація
зазначається
акціонерними
товариствами щодо вчинення правочинів із
заінтересованістю, рішення про надання згоди на
вчинення яких було прийняте у звітному кварталі, а
також щодо правочинів із заінтересованістю, що
були фактично вчинені у звітному кварталі, але
рішення про надання згоди на вчинення яких було

Інформація
зазначається
акціонерними
товариствами
щодо
вчинення
правочинів
із
заінтересованістю, рішення про надання згоди на
вчинення яких було прийняте у звітному кварталі, а
також щодо правочинів із заінтересованістю, що були
фактично вчинені у звітному кварталі, але рішення про
надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше.
Крім того, розкривається інформація щодо
правочинів із заінтересованістю, вчинених у звітному
періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про
надання згоди на його вчинення. При цьому може бути
зазначена інформація щодо прогнозу емітента про
подальше схвалення правочину товариством у порядку,
встановленому для прийняття рішення про надання
згоди на його вчинення.
Інформація зазначається щодо кожного правочину
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прийняте раніше.

із заінтересованістю окремо.

Крім того, розкривається інформація щодо
правочинів із заінтересованістю, вчинених у
звітному періоді, з порушенням порядку прийняття
рішення про надання згоди на його вчинення. При
цьому може бути зазначена інформація щодо
прогнозу емітента про подальше схвалення
правочину товариством у порядку, встановленому
для прийняття рішення про надання згоди на його
вчинення.

12) 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, має містити дані відповідно
до таблиці, наведеної у розділі XІІ додатка 29 до цього
Положення.

Інформація зазначається
щодо
правочину із заінтересованістю окремо.

кожного

12) 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, має містити дані відповідно до таблиці,
наведеної у розділі XІІ додатка 29 до цього
Положення;

13) інформація про забезпечення випуску
боргових цінних паперів розкривається у разі
надання забезпечення третьою особою щодо
виконання зобов’язань емітента за кожним випуском
боргових цінних паперів, за яким надано такі
забезпечення.
Інформація має містити дані відповідно до
таблиці, що міститься у розділі XІІІ додатка 29до
цього Положення.
В описі до таблиці розкриваються відомості
про умови гарантії;
14) проміжна (квартальна) фінансова звітність
поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за
кожним суб’єктом забезпечення окремо), не
розкривається
у
разі,
якщо
поручитель

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу
цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних
паперів згоди на відчуження таких цінних паперів,
має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у
розділі XІІ додатка 29 до цього Положення.
13) інформація про забезпечення випуску боргових
цінних паперів розкривається у разі надання
забезпечення третьою особою щодо виконання
зобов’язань емітента за кожним випуском боргових
цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.
Інформація має містити дані відповідно до таблиці,
що міститься у розділі XІІІ додатка 29до цього
Положення.
В описі до таблиці розкриваються відомості про
умови гарантії;
14) проміжна (квартальна) фінансова звітність
поручителя
(страховика/гаранта),
що
здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за
кожним
суб’єктом
забезпечення
окремо),
не
розкривається
у
разі,
якщо
поручитель
(страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього
поширюються вимоги цього Положення щодо розкриття
квартальної інформації;
15) звіт про стан
об’єкта
нерухомості
розкривається відповідно до додатка 30 до цього
Положення, який заповнюється емітентами цільових
облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими
здійснюється шляхом передання об’єкта (частини
об’єкта) житлового будівництва;
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(страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на
нього поширюються вимоги цього Положення щодо
розкриття квартальної інформації;
15) звіт про стан об’єкта нерухомості
розкривається відповідно до додатка 30 до цього
Положення, який заповнюється емітентами цільових
облігацій підприємств, виконання зобов’язань за
якими здійснюється шляхом передання об’єкта
(частини об’єкта) житлового будівництва;
16) висновок про огляд проміжної фінансової
звітності (за наявності) має містити дані відповідно
до розділу XІV додатка 29 до цього Положення;

16) якщо проміжна фінансова звітність була
перевірена аудитором (аудиторською фірмою),
емітентом надається висновок про огляд проміжної
фінансової звітності (за наявності), який має містити
дані відповідно до розділу XІV додатка 29 до цього
Положення;
Якщо проміжна фінансова звітність не була
перевірена аудитором (аудиторською фірмою), про
це окремо зазначається у проміжній фінансовій
звітності в описовій формі;

Асоціація «УФТ» пропонує виключити частину 2
пункту 16 глави 3 Розділу III, оскільки інструкція НБУ
№ 373 не вимагає від банків зазначати подібну
інформацію у проміжній фінансовій звітності в
описовій частині :
Якщо проміжна фінансова звітність не була
перевірена аудитором (аудиторською фірмою), про
це окремо зазначається у проміжній фінансовій
звітності в описовій формі.

17) проміжний звіт керівництва має містити дані
відповідно до розділу ХV додатка 29 до цього
Положення;
18) твердження щодо проміжної інформації має
містити дані відповідно до розділу ХVІ додатка 29 до
цього Положення.

17) проміжний звіт керівництва має містити
дані відповідно до розділу ХV додатка 29 до цього
Положення;
18) твердження щодо проміжної інформації має
містити дані відповідно до розділу ХVІ додатка
29 до цього Положення.
2. Проміжна інформація емітентів, які
здійснили публічну пропозицію іпотечних облігацій,
емітентів, які здійснили публічну пропозицію
іпотечних сертифікатів, емітентів, які здійснили
публічну
пропозицію
сертифікатів
ФОН,
складається відповідно до пункту 1 цієї глави та має
додатково містити у разі випуску відповідного виду
цінних паперів інформацію про:
конвертацію цінних паперів;
заміну управителя;

конвертацію цінних паперів;
заміну управителя;
керуючого іпотекою (для емітентів іпотечних
сертифікатів);
трансформацію (перетворення) іпотечних активів
(для емітентів іпотечних сертифікатів);
зміни
в
реєстрі
забезпечення
іпотечних
сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним
боргом (для емітентів іпотечних сертифікатів);
іпотечне покриття;

керуючого іпотекою (для емітентів іпотечних
сертифікатів);
трансформацію

2. Проміжна інформація емітентів, які здійснили
публічну пропозицію іпотечних облігацій, емітентів, які
здійснили публічну пропозицію іпотечних сертифікатів,
емітентів, які здійснили публічну пропозицію
сертифікатів ФОН, складається відповідно до пункту
1 цієї глави та має додатково містити у разі випуску
відповідного виду цінних паперів інформацію про:

(перетворення)

іпотечних

заміну фінансової установи,
обслуговування іпотечних активів
іпотечних цінних паперів).

яка
(для

здійснює
емітентів
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активів (для емітентів іпотечних сертифікатів);
зміни в реєстрі забезпечення іпотечних
сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним
боргом (для емітентів іпотечних сертифікатів);
іпотечне покриття;
заміну фінансової установи, яка здійснює
обслуговування іпотечних активів (для емітентів
іпотечних цінних паперів).
Інформація
про
конвертацію
цінних
паперів розкривається відповідно до додатка 31 до
цього Положення.
Обов'язково зазначаються дати розкриття
інформацій про конвертацію цінних паперів
відповідно до глави 2 розділу III цього Положення.
Інформація про заміну управителя має містити
дані відповідно до таблиці "Інформація про заміну
управителя", наведеної в додатку 32 до цього
Положення,
який
заповнюється
емітентами
іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій,
сертифікатів ФОН.
В описі до таблиці розкривається інформація
щодо дати розірвання договору з управителем,
вказується суб'єкт, що прийняв рішення про
розірвання договору, причини (підстави) такого
рішення.
Інформація
про
керуючого
іпотекою розкривається відповідно до додатка 33 до
цього Положення, який заповнюється емітентами
іпотечних сертифікатів.
Інформація про трансформацію (перетворення)
іпотечних
активів розкривається
відповідно
до додатка
34 до
цього
Положення,
який
заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.
Інформація надається за кожним випуском, за
кожним траншем в межах випуску.
Інформація про зміни в реєстрі забезпечення

Інформація
про
конвертацію
цінних
паперів розкривається відповідно до додатка 31 до цього
Положення.
Обов'язково
зазначаються
дати
розкриття
інформацій про конвертацію цінних паперів відповідно
до глави 2 розділу III цього Положення.
Інформація про заміну управителя має містити дані
відповідно до таблиці "Інформація про заміну
управителя",
наведеної
в додатку 32 до
цього
Положення, який заповнюється емітентами іпотечних
сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.
В описі до таблиці розкривається інформація щодо
дати розірвання договору з управителем, вказується
суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання договору,
причини (підстави) такого рішення.
Інформація про керуючого іпотекою розкривається
відповідно до додатка 33 до цього Положення, який
заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.
Інформація про трансформацію (перетворення)
іпотечних активів розкривається відповідно до додатка
34 до цього Положення, який заповнюється емітентами
іпотечних сертифікатів.
Інформація надається за кожним випуском, за
кожним траншем в межах випуску.
Інформація про зміни в реєстрі забезпечення
іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим
іпотечним боргом розкривається відповідно до додатка
35 до цього Положення, який заповнюється емітентами
іпотечних сертифікатів.
Інформація надається щодо кожного різновиду
іпотечних сертифікатів та їх кожного випуску (траншу).
Інформація про іпотечне покриття має містити дані
відповідно до таблиць "Інформація про заміну іпотечних
активів у складі іпотечного покриття", "Інформація про
розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями
з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо
співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
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іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим
іпотечним
боргом розкривається
відповідно
до додатка
35 до
цього
Положення,
який
заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.
Інформація надається щодо кожного різновиду
іпотечних сертифікатів та їх кожного випуску
(траншу).
Інформація про іпотечне покриття має містити
дані відповідно до таблиць "Інформація про заміну
іпотечних активів у складі іпотечного покриття",
"Інформація про розмір іпотечного покриття та його
співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними
облігаціями
з
цим
іпотечним
покриттям", "Інформація щодо співвідношення
розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям на кожну дату після замін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбувались протягом звітного періоду", "Інформація
про заміни іпотечних активів у складі іпотечного
покриття або включення нових іпотечних активів до
складу іпотечного покриття", наведених у додатку
36 до цього Положення, який заповнюється
емітентами іпотечних облігацій.

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям на кожну дату після замін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбувались протягом звітного періоду", "Інформація
про заміни іпотечних активів у складі іпотечного
покриття або включення нових іпотечних активів до
складу іпотечного покриття", наведених у додатку 36 до
цього Положення, який заповнюється емітентами
іпотечних облігацій.
Інформація надається щодо кожного випуску
іпотечних облігацій.
Інформація про заміну фінансової установи, яка
здійснює
обслуговування
іпотечних
активів,
розкривається відповідно до додатка 37 до цього
Положення, який заповнюється емітентами іпотечних
сертифікатів та іпотечних облігацій.

Інформація надається щодо кожного випуску
іпотечних облігацій.
Інформація про заміну фінансової установи, яка
здійснює
обслуговування
іпотечних
активів,
розкривається відповідно до додатка 37 до цього
Положення,
який
заповнюється
емітентами
іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій.
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