
 

Опис XML-структури (для обміну звітності) 
Заявки на переміщення (F)J1304901 для 
імпорту в M.E.Doc 
 

 

 

1. XML-структура Заявки на переміщення (для обміну звітності). 
Заявка на переміщення повинна відповідати всім правилам побудови 

XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C 
(http://www.w3.org/TR/REC-xml). 

Структура Заявки на переміщення є уніфікованою та складається із 
елементів TRANSPORT та ORG, у яких містяться елементи інформації. 

         <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 
            <ZVIT> 

<TRANSPORT> 
<CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE> 
<VERSION>4.1</VERSION> 
</TRANSPORT> 
<ORG> 
<FIELDS> 
<EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU> 
</FIELDS> 
<CARD> 
<FIELDS> <!-- Інформація, що ідентифікує документ --></FIELDS> 
<DOCUMENT> 

<НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ> 
........... 

</DOCUMENT> 
</CARD> 
</ORG> 

</ZVIT> 

Кожний Файл починається з директиви XML <?xml version="1.0" 
encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою 
сторінкою є "windows-1251". 

Усі елементи Файла іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом 
є елемент з іменем <ZVIT> </ZVIT> 

У елементі TRANSPORT розміщується дата створення документа і версія 
документа. Версія документа обов’язково має бути 4.1. 

<TRANSPORT> 
<CREATEDATE> </CREATEDATE> 
<VERSION>4.1</VERSION> 
</TRANSPORT> 
У елементі FIELDS в розділі ORG розміщується ЄДРПОУ, що ідентифікує підприємств, в яке 

імпортується документ. 

http://www.w3.org/TR/REC-xml


<ORG> 
<FIELDS> 
<EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU> 
</FIELDS> 

У елементі FIELDS в розділі CARD розміщується інформація, що повністю 
ідентифікує документ, який імпортується. Для імпорту Заявки на переміщення в 
цьому елементі має міститись наступна інформація: 

<CARD> 
<FIELDS> 
<PERTYPE>0</PERTYPE> 
<PERDATE><!--Значення періоду у форматі дати --></PERDATE> 
<CHARCODE>J1304901</CHARCODE> 
<DOCID>1</DOCID> 
</FIELDS> 
В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду. 
<  PERDATE>01.08.2019</PERDATE> 



Детальний опис усіх дочірніх елементів для DOCUMENT наведено у 
таблиці 1.1 

Назва поля Зміст 
HF Відмітка «Пальне» (для імпорту заповнити поле значенням 1, 

якщо Заявка на переміщення пального). 
HA Відмітка «Спирт етиловий» (для імпорту заповнити поле 

значенням 1, якщо Заявка на переміщення спирту етилового). 
N1 Відмітка «Включення транспортних засобів» (для імпорту 

заповнити поле значенням 1).  
N2 Відмітка «Виключення транспортних засобів» (для імпорту 

заповнити поле значенням 1). 
CRDATE Дата складання документа  (дд/мм/рррр). 

PNUM Порядковий номер документа. 
EDRPOU Код за ЄДРПОУ особи – власника, що переміщує пальне або 

спирт етиловий – для юридичних осіб. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку або 
серія та номер паспорта – для фізичних осіб-підприємців. 

NAME Найменування власника, що переміщує пальне або спирт 
етиловий - для юридичних осіб. 
Прізвище, ім'я, по батькові – для фізичних осіб-підприємців. 

TAB1_A1 Транспортний засіб: двосимвольний код назви транспортного 
засобу. 

TAB1_A2 Транспортний засіб: державний номер.  
TAB1_A3 Транспортний засіб: ємність, м3. 

TAB1_A4 Пункт навантаження: назва. 
TAB1_A5 Пункт навантаження: код за КОАТУУ. 

TAB1_A6 Пункт навантаження: тип області, району. 
TAB1_A7 Пункт навантаження: назва області, району. 

TAB1_A8 Пункт навантаження: тип населеного пункту. 

TAB1_A9 Пункт навантаження: назва населеного пункту. 

TAB1_A10 Пункт навантаження: тип вулиці. 

TAB1_A11 Пункт навантаження: назва вулиці. 
TAB1_A12 Пункт навантаження: номер будинку тощо. 

TAB1_A13 Пункт розвантаження: назва. 

TAB1_A14 Пункт розвантаження: ідентифікатор об’єкта оподаткування. 

TAB1_A15 Пункт розвантаження: код за КОАТУУ. 

TAB1_A16 Пункт розвантаження: тип області, району. 
TAB1_A17 Пункт розвантаження: назва області, району. 

TAB1_A18 Пункт розвантаження: тип населеного пункту. 
TAB1_A19 Пункт розвантаження: назва населеного пункту. 

TAB1_A20 Пункт розвантаження: тип вулиці. 



TAB1_A21 Пункт розвантаження: назва вулиці. 
TAB1_A22 Пункт розвантаження: номер будинку тощо. 

TAB1_A23 Код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків). 
TAB1_A24 Опис пального або спирту етилового згідно з УКТЗЕД. 

TAB1_A25 Дата початку періоду транспортування (дд/мм/рррр). 

TAB1_A26 Дата закінчення періоду транспортування (дд/мм/рррр). 
RUK Ініціали та прізвище  керівника (уповноваженої особи) або 

фізичної особи – підприємця (представника). 
RUKINN Реєстраційний номер облікової картки платника. 
 
 

2.   Вміст двох і більше Заявок на переміщення в одному XML-файлі. 
 

В один XML-файл можливо вмістити більше однієї Заявки на переміщення. 
Кожну окрему Заявку на переміщення необхідно розміщати в елементі CARD. 
Ідентифікатор документу DOCID має бути різним для кожної Заявки на 
переміщення. 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 
<ZVIT> 
  <TRANSPORT> 
    <CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE> 
    <VERSION>4.1</VERSION> 
  </TRANSPORT> 
  <ORG> 
        <FIELDS> 
             <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>      
         </FIELDS> 

    <CARD><!-- Перша заявка на переміщення --></CARD>   
    <CARD><!-- Друга заявка на переміщення--></CARD> 
     <CARD>………………………………… </CARD> 
     <CARD>><!-- N заявка на переміщення --></CARD> 

  </ORG> 
</ZVIT> 



3. Вимоги до заповнення: 
Значення показників типу "дата" подаються у форматі "дд/мм/рррр", де  

рррр – рік, мм – місяць, дд – день. 
Таблиця у документі є динамічною.  Усі реквізити, що містяться в одній 

колонці таблиці, кодуються однотипно, а на номер рядка вказує значення 
атрибута LINE.  Для додавання рядків необхідно додати такий же блок, з 
LINE="1". Наступний рядок LINE="2", LINE="3 тощо. Приклад нижче: 

 <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A1">  (Перший рядок таблиці, колонка 1)  
          <VALUE>18</VALUE> 
 </ROW>         
 <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A1"> (Другий рядок таблиці, колонка 1) 
          <VALUE>50</VALUE> 
 </ROW> 

             <ROW LINE="2" TAB="1" NAME="TAB1_A1"> (Третій рядок таблиці, колонка 1) 
          <VALUE>15</VALUE> 
 </ROW> 
 <ROW LINE="2" TAB="1" NAME="TAB1_A1"> (Четвертий рядок таблиці, колонка 1) 
          <VALUE>15</VALUE> 
 </ROW> 
 



4. Електронний бланк Заявки на переміщення.  

 



5. Приклад XML-файлу Заявки на переміщення для імпорту в MEDOC  (у 
даному прикладі таблична частина містить два рядки). 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 
<ZVIT> 
  <TRANSPORT> 
    <VERSION>4.1</VERSION> 
    <CREATEDATE>01.08.2019</CREATEDATE> 
  </TRANSPORT> 
  <ORG> 
    <FIELDS> 
      <EDRPOU>31051996</EDRPOU> 
    </FIELDS> 
    <CARD> 
      <FIELDS> 
        <PERTYPE>0</PERTYPE> 
        <PERDATE>01.08.2019</PERDATE> 
        <DOCID>7F38C531-9D36-4777-8188-FB11E33FDEBE</DOCID> 
        <NOTATION /> 
        <CHARCODE>J1304901</CHARCODE> 
      </FIELDS> 
      <DOCUMENT> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CRDATE"> 
          <VALUE>01.08.2019</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RUK"> 
          <VALUE>О.В. Ткаченко</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RUKINN"> 
          <VALUE>7896547899</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="PNUM"> 
          <VALUE>8</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAME"> 
          <VALUE>ТОВ "ДЖАЗ"</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDRPOU"> 
          <VALUE>11031995</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="HF"> 
          <VALUE>1</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="HA"> 
          <VALUE>0</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1"> 
          <VALUE>1</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2"> 



          <VALUE>0</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A1"> 
          <VALUE>42</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A2"> 
          <VALUE>95952</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A3"> 
          <VALUE>22.2</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A4"> 
          <VALUE>Склад1</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A5"> 
          <VALUE>0111590103</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A6"> 
          <VALUE>обл</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A7"> 
          <VALUE>Київська </VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A8"> 
          <VALUE>м</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A9"> 
          <VALUE>Бориспіль </VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A10"> 
          <VALUE>вул</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A11"> 
          <VALUE>Перемоги</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A12"> 
          <VALUE>12</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A13"> 
          <VALUE>Склад2 </VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A14"> 
          <VALUE>14521452</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A15"> 
          <VALUE>0111645700</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A16"> 
          <VALUE>р-йон</VALUE> 



        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A17"> 
          <VALUE>Святошинський</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A18"> 
          <VALUE>м</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A19"> 
          <VALUE>Київ</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A20"> 
          <VALUE>вул.</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A21"> 
          <VALUE>Гната Юри</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A22"> 
          <VALUE>45</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A23"> 
          <VALUE>0106391010</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A24"> 
          <VALUE>для зоопарків</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A25"> 
          <VALUE>01.07.2019</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A26"> 
          <VALUE>20.07.2019</VALUE> 
        </ROW>         
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A1"> 
          <VALUE>50</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A2"> 
          <VALUE>85858</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A3"> 
          <VALUE>15.48</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A4"> 
          <VALUE>Склад2</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A5"> 
          <VALUE>0111646500</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A6"> 
          <VALUE>обл</VALUE> 
        </ROW> 



        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A7"> 
          <VALUE>Київська </VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A8"> 
          <VALUE>м</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A9"> 
          <VALUE>Бориспіль </VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A10"> 
          <VALUE>вул</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A11"> 
          <VALUE>Перемоги</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A12"> 
          <VALUE>12</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A13"> 
          <VALUE>Склад2 </VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A14"> 
          <VALUE>14258483</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A15"> 
          <VALUE>0111692900</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A16"> 
          <VALUE>р-йон</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A17"> 
          <VALUE>Оболонський</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A18"> 
          <VALUE>м</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A19"> 
          <VALUE>Київ</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A20"> 
          <VALUE>вул.</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A21"> 
          <VALUE>Тимошенка</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A22"> 
          <VALUE>12</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A23"> 



          <VALUE>0106410000</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A24"> 
          <VALUE>бджоли</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A25"> 
          <VALUE>16.07.2019</VALUE> 
        </ROW> 
        <ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A26"> 
          <VALUE>15.08.2019</VALUE> 
        </ROW> 
      </DOCUMENT> 
    </CARD> 
  </ORG> 
</ZVIT> 


