
Помощь

Вимоги до формату і методу передавання даних про
товарні пропозиції

Цей документ чинний, якщо розміщений за адресою https://yandex.ua/support/markettech
requirements/index.html.

Дата публікації: 28.04.2017

Дата набрання чинності: 28.04.2017

Примітка. Цей документ є перекладом українською документа, опублікованого за адресою
https://yandex.ru/support/markettechrequirements/index.html. У разі розбіжностей між російською версією та
цим перекладом пріоритетною вважати російську версію.

Методи передавання даних

Передбачено два методи передавання даних про товарні пропозиції у Яндекс.Маркет:

Формати даних

Передавані дані за всіма категоріями товарів, крім перерахованих нижче, повинні відповідати специфікації
одного з таких форматів:

Передавані дані за такими категоріям товарів повинні відповідати лише специфікації формату YML:

 

Версия на русском языке

Методи передавання даних

Формати даних

Опис формату YML

Опис текстового формату з роздільниками

Опис формату XLS

Типи описів товарних пропозицій (для всіх форматів)

Попередні версії документа

Рекламодавець може розмістити файл із даними (прайслист) на своєму сайті. При цьому повинні

виконуватися такі вимоги:

У разі зміни URLадреси файлу та/або авторизаційних даних рекламодавець повинен внести відповідні

зміни у вебінтерфейсі клієнта (особистому кабінеті).

1.

Матеріали повинно бути опубліковано за URLадресою, погодженою з компанією «Яндекс.Маркет», і

доступні за протоколами HTTP або HTTPS (URLадреса файлу може не відповідати URLадресі

магазину).

Увага. Недопустиме використання протоколу FTP і портів, відмінних від 80 і 443.

URLадреса не повинна перевищувати 512 символів.

В URL не повинні використовуватися спецсимволи \r \n \x00.

Підтримка HTTPредиректів зі сторони Яндекса не здійснюється.

Допускається використання стандартної авторизації для автоматичного завантаження файлу

роботом Яндекс.Маркету, при цьому дані для авторизації повинно бути узгоджено.

Рекламодавець може завантажити файл із даними через вебінтерфейс клієнта (особистий кабінет).

Рекламодавець зобов'язується оновити матеріали (товарні пропозиції) не пізніше 30 календарних днів із

дати попереднього завантаження матеріалів зазначеним способом.

2.

Yandex Market Language (YML)

Microsoft Excel File Format (XLS)

Текстовий формат із роздільниками (CSV, TSV)

«М'які меблі»;

http://www.yandex.ua/
https://yandex.ua/support/
https://yandex.ua/support/market-tech-requirements/index.html
https://yandex.ru/support/market-tech-requirements/index.html
https://yandex.ua/support/market-tech-requirements/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%C2%A0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5https://yandex.ru/support/market-tech-requirements/


Допускається надання даних в упакованому вигляді (архіві) за допомогою алгоритму стиснення GNU ZIP
(суфікс gz) або алгоритму ZIP. Архів не повинен називатися «yandex», у найменуванні не рекомендовано
використовувати великі літери.

Примітка. Підтримку алгоритму ZIP Яндекс.Маркетом може бути скасовано у будьякий час.

Час оброблення переданих даних Яндекс.Маркетом:

Опис формату YML

YML (Yandex Market Language) — це стандарт, розроблений Яндексом для прийняття та розміщення
інформації в базі даних Яндекс.Маркету. YML базується на стандарті XML.

Вимоги до YMLфайлу

Приклад XMLфайлу

<?xml version="1.0" encoding="windows1251"?> 

<yml_catalog date="20160205 17:22"> 

  <shop> 

    <name>ABC</name> 

    <company>ABC inc.</company> 

    <url>http://www.abc.ru/</url> 

«М'які меблі»;

«Комп'ютерні столи»;

«Масажні столи»;

«Одяг, взуття і аксесуари»;

«Косметика, парфумерія та догляд»;

«Дитячі товари» за винятком підкатегорій «Дитячі коляски», «Підгузки», «Автокрісла», «Конструктори»,
«Залізниці», «Триколісні велосипеди», «Ліжечка»;

«Чохли» (для мобільних телефонів);

«Захисні плівки та наліпки» (для мобільних телефонів);

«Зарядні пристрої» (для мобільних телефонів);

«Перехідники» (для мобільних телефонів);

«Сумки та чохли для планшетів».

Товарні пропозиції, для яких вже є картки товарів, обробляються і співвідносяться із картками протягом
10 годин і можуть не показуватися упродовж зазначеного періоду.

Товарні пропозиції, для яких карток товарів немає, обробляються протягом 10 годин і можуть не
показуватися упродовж зазначеного періоду.

Товарні пропозиції, для яких картки товарів повинно бути сформовано вперше, обробляються протягом
48 годин і можуть не показуватися упродовж зазначеного періоду.

Стандарт YML не допускає використання у текстових даних недрукованих символів з ASCIIкодами в

діапазоні значень від 0 до 31 (за винятком символів із кодами 9, 10, 13 — табуляція, переведення рядка,

повернення каретки). Це вимагає обов'язкової заміни деяких символів на еквівалентні їм символьні коди:

Символ у тексті Код для YMLфайлу

" &quot;

& &amp;

> &gt;

< &lt;

' &apos;

1.

URLадресу товарної пропозиції на сайті магазину повинно бути закодовано відповідно до стандарту

RFC1738.

2.

Допустимі кодування YMLфайлу: UTF8, windows1251.3.

http://tools.ietf.org/html/rfc1738


    <url>http://www.abc.ru/</url> 

    <currencies> 

      <currency id="RUR" rate="1"/> 

      <currency id="USD" rate="80"/> 

    </currencies> 

    <categories> 

      <category id="1278">Электроника</category> 

      <category id="3761" parentId="1278">Телевизоры</category> 

      <category id="1553" parentId="3761">Медиаплееры</category> 

      <category id="3798">Бытовая техника</category> 

      <category id="1293" parentId="3798">Холодильники</category> 

    </categories> 

    <deliveryoptions> 

      <option cost="500" days="0" orderbefore="15"/> 

      <option cost="300" days="13"/> 

    </deliveryoptions> 

    <cpa>1</cpa> 

    <offers> 

      <offer id="158" available="true" bid="80" cbid="90"> 

        <url>http://www.abc.ru/158.html</url> 

        <price>55690</price> 

        <currencyId>RUR</currencyId> 

        <categoryId>1293</categoryId> 

        <picture>http://www.abc.ru/1580.jpg</picture> 

        <picture>http://www.abc.ru/1581.jpg</picture> 

        <picture>http://www.abc.ru/1582.jpg</picture> 

        <picture>http://www.abc.ru/1583.jpg</picture> 

        <store>false</store> 

        <delivery>true</delivery>

        <name>Смартфон Apple iPhone 6s 128gb Space Gray</name> 

        <vendor>Apple</vendor> 

        <model>iPhone 6s 128gb Space Gray</model> 

        <description>Описание товара 1</description> 

        <sales_notes>Необходима предоплата 50%</sales_notes> 

        <barcode>7564756475648</barcode> 

        <age>0</age> 

        <manufacturer_warranty>false</manufacturer_warranty> 

        <param name="Тип">моноблок</param> 

        <param name="Материал">алюминий</param> 

        <param name="WiFi" unit="">есть</param> 

        <param name="Размер экрана" unit="дюйм">27</param> 

        <param name="Размер оперативной памяти" unit="Мб">4096</param> 

        <param name="Объём жесткого диска" unit="Тб">1</param> 

        <param name="Вес" unit="кг">13.8</param> 

      </offer> 

      <offer id="159" available="true" cbid="90"> 

        <url>http://www.abc.ru/159.html</url> 

        <price>3045.5</price> 

        <currencyId>RUR</currencyId> 

        <categoryId>1293</categoryId> 

        <picture>http://www.abc.ru/1590.jpg</picture> 

        <picture>http://www.abc.ru/1591.jpg</picture> 

        <store>false</store> 

        <delivery>true</delivery>

        <name>Наушники Koss Sporta Pro</name> 

        <vendor>Koss</vendor> 

        <model>Sporta Pro</model> 

        <description>Описание товара</description> 

        <sales_notes>Покупка в день заказа</sales_notes> 

        <cpa>0</cpa> 

        <deliveryoptions> 

          <option cost="1000" days="1" orderbefore="15"/> 

        </deliveryoptions> 

        <barcode>7564756475648</barcode> 

        <age>0</age> 

        <manufacturer_warranty>true</manufacturer_warranty> 

        <param name="Тип">12344</param> 

        <param name="Материал">asdfgadfg</param> 

        <param name="WiFi" unit="">ага</param> 

        <param name="Размер экрана" unit="дюйм">27</param> 



        <param name="Размер экрана" unit="дюйм">27</param> 

        <param name="Размер оперативной памяти" unit="Мб">4096</param> 

        <param name="Объём жесткого диска" unit="Тб">1</param> 

        <param name="Вес" unit="кг">13.8</param> 

      </offer> 

    </offers> 

  </shop> 

</yml_catalog>

Опис елементів

Елемент Опис

xml header Стандартний XML-заголовок. Повинен починатися з першого рядка, з нульового символа.

yml_catalog Будьякий XMLдокумент може містити лише один кореневий елемент. Формат YML як
кореневий використовує елемент <yml_catalog>. Атрибут date елемента <yml_catalog>
повинен відповідати даті та часу генерації YMLфайлу на стороні магазину. Дата повинна
мати формат YYYY-MM-DD hh:mm.

shop Елемент містить опис магазину і його товарних пропозицій.

Обов'язковий елемент.

name Коротка назва магазину; повинна містити не більше 20 символів. У назві не можна
використовувати слова, що не стосуються найменування магазину, наприклад
«найкращий», «дешевий», зазначати номер телефону тощо.

Назва магазину повинна збігатися з фактичною назвою магазину, що публікується на сайті.
При недотриманні цієї вимоги найменування може бути змінено Яндекс.Маркетом
самостійно без попередження магазину.

Обов'язковий елемент.

company Повне найменування компанії, що володіє магазином. Не публікується, використовується
для внутрішньої ідентифікації.

Обов'язковий елемент.

url URL головної сторінки магазину.

Обов'язковий елемент.

platform Система керування контентом, на основі якої працює магазин (CMS).

Необов'язковий елемент.

version Версія CMS.

Необов'язковий елемент.

agency Найменування агентства, яке надає технічну підтримку магазину і відповідає за
працездатність сайту.

Необов'язковий елемент.

e-mail Контактна адреса розробників CMS або агентства, що здійснює технічну підтримку.

Необов'язковий елемент.

currencies Список курсів валют магазину.

Обов'язковий елемент.

categories Список категорій магазину.

Обов'язковий елемент.

delivery-options Вартість і строки кур'єрської доставки у своєму регіоні.

Обов'язковий елемент, якщо всі дані щодо доставки передаються у прайслисті.

offers Список пропозицій магазину. Кожна пропозиція описується в окремому елементі offer. Тут
не наводиться список усіх елементів, що містяться в offer, оскільки він залежить від типу
опису пропозиції. Для більшості категорій товарів підходять такі типи описів:

Для деяких категорій товарів потрібно використовувати власні типи описів:

Спрощений тип опису
Довільний тип опису

Ліки

https://yandex.ua/support/partnermarket/currencies.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/categories.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/elements/delivery-options.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/settings/delivery.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/offers.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/export/vendor-model.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/export/medicine.xml


Обов'язковий елемент.

Опис текстового формату з роздільниками

Текстовий формат із роздільниками (наприклад: CSV, TSV) є універсальним форматом для генерації прайс
листа з баз даних або редакторів електронних таблиць (наприклад: Exсel, OpenOffice, Google Docs).

Вимоги до прайслиста у текстовому форматі

Різниця між текстовим форматом із роздільниками та форматом YML

Опис формату XLS

Формат XLS призначено для спрощення передавання даних для магазинів, у яких інформація про асортимент
зберігається в редакторі електронних таблиць Exсel.

Вимоги до прайслиста у форматі XLS

Різниця між форматом XLS та форматом YML

Валідація файлів у форматі XLS, CSV

Під час читання файлу перевіряються такі умови:

Ліки
Книжки
Аудіокниги
Квитки на захід
Тури
Музична і відеопродукція

Один рядок файлу повинен відповідати одному рядку таблиці.1.

Як роздільник стовпців використовується кома або крапка з комою (CSV) чи символ табуляції (TSV).2.

Один рядок файлу повинен містити опис однієї товарної пропозиції.3.

Перший рядок файлу повинен містити назви елементів, що описують товарні пропозиції.4.

Кодування файлу повинно бути UTF8.5.

Текстовий формат із роздільниками не допускає використання символів табуляції та перенесення рядка

всередині полів.

6.

Файл не повинен містити пустих стовпців.7.

У текстовому форматі з роздільниками немає чітко заданого порядку елементів, але в межах одного

файлу порядок елементів повинен бути однаковим.

8.

У текстовому форматі немає можливості передавання характеристик товару, які використовуються для
фільтрації товарних пропозицій у результатах пошуку Маркету.

У текстовому форматі немає можливості зазначити свої умови конвертації валют. Для відображення ціни
в локальній валюті її буде перераховано в рублі та назад за поточним курсом ЦБ РФ.

У форматі YML категорії вивантажуються у вигляді дерева, в текстовому форматі — плоским списком.

Перший рядок електронної таблиці повинен містити назви елементів, що описують товарні пропозиції.1.

Один рядок файлу повинен містити опис однієї товарної пропозиції.2.

Не допускається використання символів табуляції та перенесення рядка всередині комірок таблиці.3.

Файл не повинен містити пустих стовпців.4.

Файл повинен складатися з одного аркуша.5.

У форматі XLS немає можливості передавання характеристик товару, які використовуються для
фільтрації товарних пропозицій у результатах пошуку Маркету.

У форматі XLS немає можливості зазначити свої умови конвертації валют. Для відображення ціни в
локальній валюті її буде перераховано в рублі та назад за поточним курсом ЦБ РФ.

В YMLформаті категорії вивантажуються у вигляді дерева, у форматі XLS — плоским списком.

усі назви елементів є коректними;

https://yandex.ua/support/partnermarket/export/medicine.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/export/books.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/export/audiobooks.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/export/event-tickets.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/export/tours.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/export/music-video.xml


У разі невиконання будьякої з цих умов файл буде відхилено.

Типи описів товарних пропозицій (для всіх форматів)

Спрощений тип опису

Приклад для формату YML:

Ви можете завантажити приклад повністю заповненого прайслиста у форматі YML. Далі подано
приклад складання пропозиції (offer):

<offer id="12346" available="true" bid="80"> 

  <url>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=12348</url> 

  <price>600</price> 

  <oldprice>800</oldprice> 

  <currencyId>USD</currencyId> 

  <categoryId>6</categoryId> 

  <picture>http://best.seller.ru/img/device12345.jpg</picture> 

  <store>false</store> 

  <pickup>true</pickup> 

  <delivery>false</delivery> 

  <deliveryoptions> 

    <option cost="200" days="1"/> 

  </deliveryoptions> 

  <outlets> 

    <outlet id="2" instock="50"/> 

  </outlets> 

  <name>Наручные часы Casio A1234567B</name> 

  <vendor>Casio</vendor> 

  <vendorCode>A1234567B</vendorCode> 

  <description>Изящные наручные часы.</description> 

  <sales_notes>Необходима предоплата.</sales_notes> 

  <manufacturer_warranty>true</manufacturer_warranty> 

  <country_of_origin>Япония</country_of_origin> 

  <age unit="year">18</age> 

  <barcode>0123456789012</barcode> 

  <cpa>1</cpa>   

</offer>

Приклади для формату CSV:

Завантажити приклад спрощеного типу опису

Приклади для формату XLS:

Завантажити приклад спрощеного типу опису

Елементи,
специфічні для
спрощеного типу

опису

Опис елемента Обов'язковість
елемента

name Назва товарної пропозиції. Обов'язковий
елемент.

model Модель. Необов'язковий
елемент.

усі назви елементів є коректними;

є всі обов'язкові елементи;

кожен елемент міститься не більше одного разу.

Спрощений тип опису

Довільний тип опису

Тип опису Ліки

Тип опису Книжки

Тип опису «Аудіокниги»

Тип опису Музична і відеопродукція

Тип опису Квитки на заходи

Тип опису Тури

https://download.cdn.yandex.net/support/ru/partnermarket/files/YML_sample.zip
http://download.cdn.yandex.net/support/ru/partnermarket/files/primer-csv-formata-dlya-uproschennogo-opisaniya.csv
http://download.cdn.yandex.net/support/ru/partnermarket/files/primer-excel-formata-dlya-uproschennogo-opisaniya.xls


Елементи,
специфічні для
спрощеного типу

опису

Опис елемента Обов'язковість
елемента

vendor Виробник. Необов'язковий
елемент.

vendorCode Код виробника для цього товару. Необов'язковий
елемент.

Стандартні елементи Опис Обов'язковість
елемента

id Ідентифікатор товарної пропозиції. Може містити лише цифри і
латинські літери. Максимальна довжина — 20 символів.

В YML є атрибутом для offer.

Докладний опис елемента.

Обов'язковий
елемент.

url URL сторінки товару на сайті магазину. Максимальна довжина
URL — 512 символів.

Обов'язковий
елемент для
інтернетмагазинів.

price Ціна, за якою цей товар можна придбати. Ціна товарної
пропозиції округляється, формат, у якому вона відображається,
залежить від налаштувань користувача.

Для таких категорій, за умови, що прайслист передається у
форматі YML, допускається зазначати початкову ціну «від» за
допомогою атрибута from="true":

«Банкетки і лави»; «Ванні кімнати»; «Вітальні»;

«Дитячі»; «Дитячі комоди»; «Дивани»; «Кабінети»;

«Колиски і люльки»; «Комоди»; «Комп'ютерні столи»;

«Крісла»; «Ліжка»; «Кухонні гарнітури»;

«Кухонні куточки» та об'єднані групи;

«Манежі»; «Парти і стільці»; «Полиці»; «Передпокої»;

«Пуфи»; «Спальні»; «Стелажі»; «Столи і столики»;

«Стільці, табуретки»; «Тумби»; «Шафи».

Приклад: <price from="true">2000</price>

Обов'язковий
елемент.

oldprice Стара ціна на товар, яка обов'язково повинна бути вищою за
нову ціну (price). Параметр oldprice необхідний для
автоматичного розрахунку знижки на товар.

Примітка. Знижка оновлюється на Маркеті кожні 40–80
хвилин.

Необов'язковий
елемент.

currencyId Ідентифікатор валюти товару (RUR, USD, UAH, KZT, BYN). Для
коректного відображення ціни в національній валюті слід
використовувати ідентифікатор із відповідним значенням ціни
(наприклад, UAH з ціною у гривнях).

Обов'язковий
елемент.

categoryId Ідентифікатор категорії товару, присвоєний магазином (ціле
число не більше 18 знаків). Товарна пропозиція може належати
лише одній категорії.

Обов'язковий
елемент.

market_category Категорія товару, в якій його повинно бути розміщено на
Яндекс.Маркеті. Допустимо зазначати назви категорій лише з
товарного дерева категорій Яндекс.Маркету.

Завантажити дерево категорій Яндекс.Маркету.

Необов'язковий
елемент.

picture Посилання на зображення відповідної товарної пропозиції. Для частини
категорій є
обов'язковим
елементом.

Див. докладний
опис елемента.

delivery Можливість кур'єрської доставки відповідного товару.

Можливі значення:

Якщо елемент не зазначено, то приймається значення за
замовчуванням (див. докладний опис елемента.

Необов'язковий
елемент.

delivery-options
Увага. Використовується лише у форматі YML.

Обов'язковий
елемент, якщо

true — товар може бути доставлено кур'єром;
false — товар не може бути доставлено кур'єром (лише
самовивезення).

https://yandex.ua/support/partnermarket/elements/id-type-available.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/efficiency/data-update.xml
http://download.cdn.yandex.net/support/ru/partnermarket/files/market_categories.xls
https://yandex.ua/support/partnermarket/picture.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/delivery.xml


Елементи,
специфічні для
спрощеного типу

опису

Опис елемента Обов'язковість
елемента

Умови кур'єрської доставки товару у своєму регіоні (види
доставки, терміни, вартість).

Докладний опис елемента.

елемент, якщо
елемент delivery
має значення true.

local_delivery_days
Увага. Використовується лише у форматах XLS, CSV.

Строк кур'єрської доставки товару у днях по своєму регіону.

Доставка у день замовлення (сьогодні) — значення 0, доставка
наступного дня (завтра) — значення 1 тощо. Також можна
зазначити період «від — до» днів, наприклад: 24.

Увага. У разі зазначення періоду «від — до» різниця між
мінімальним і максимальним строками доставки повинна
становити не більше трьох днів.

Максимальне значення, яке відображається на Маркеті — 31
день. Значення 32 і більше (або значення не зазначено взагалі)
— показується напис «під замовлення».

Обов'язковий
елемент, якщо
елемент delivery
має значення true.

local_delivery_cost
Увага. Використовується лише у форматах XLS, CSV.

Вартість кур'єрської доставки товару в своєму регіоні.

Примітка. Раніше local_delivery_cost використовувався у
форматі YML. Наразі елемент застарілий для цього формату.
Використання елемента в YML поки що підтримується
Маркетом, проте рекомендовано перейти на елемент
delivery-options.

Обов'язковий
елемент, якщо
елемент delivery
має значення true.

pickup Можливість самовивезення із пунктів видачі.

Можливі значення:

Якщо елемент не зазначено, то приймається значення за
замовчуванням (див. докладний опис елемента).

Необов'язковий
елемент.

available
У форматах XLS, CSV:

Строк поставки у пункт видачі: 0–2 дні або «на
замовлення».

У форматі YML:

В YML є атрибутом для offer.

Докладний опис елемента.

Обов'язковий
елемент, якщо
елемент pickup
має значення true.

store Можливість купити товар у роздрібному магазині.

Можливі значення:

Якщо елемент не зазначено, то приймається значення за
замовчуванням (див. докладний опис елемента).

Необов'язковий
елемент.

outlets
Увага. Використовується лише у форматі YML.

В елементі зазначаються:

Докладний опис елемента.

Необов'язковий
елемент.

description Опис товарної пропозиції. Довжина тексту не перевищує 175
символів (не включаючи розділові знаки), заборонено
використовувати HTMLтеги (інформація всередині тегів не
публікуватиметься).

Необов'язковий
елемент.

true — товар можна забрати в пунктах видачі
(«самовивезенням»);
false — товар не можна забрати в пунктах видачі.

Якщо використовується елемент local_delivery_cost ,
available передає строк кур'єрської доставки і строк
поставки в пункт видачі: 0–2 дні або «на замовлення».
Якщо використовується елемент delivery-options ,
available передає лише строк поставки в пункт видачі (0–
2 дні або «на замовлення»).

true — товар можна купити у роздрібних магазинах;
false — можливості купівлі у роздрібних магазинах немає.

кількість товару в точці продажу (пункті видачі або
роздрібному магазині);
доступність товару для бронювання.

https://yandex.ua/support/partnermarket/elements/delivery-options.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/delivery.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/elements/id-type-available.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/delivery.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/elements/outlets.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/local-delivery-cost.xml
https://yandex.ua/support/ru/partnermarket/elements/delivery-options.html


Елементи,
специфічні для
спрощеного типу

опису

Опис елемента Обов'язковість
елемента

sales_notes Елемент використовується для відображення інформації про:

Допустима довжина тексту в елементі — 50 символів.

Див. докладний
опис елемента.

manufacturer_warranty Елемент призначено для позначення товарів, які мають
офіційну гарантію виробника.

Можливі значення:

1) false — товар не має офіційної гарантії;

2) true — товар має офіційну гарантію.

Необов'язковий
елемент.

country_of_origin Елемент призначено для зазначення країни виробництва
товару. Список країн, які може бути зазначено в цьому елементі,
доступний за адресою:
http://partner.market.yandex.ru/pages/help/Countries.pdf.

Необов'язковий
елемент.

adult Елемент обов'язковий для позначення товару, що стосується
задоволення сексуальних потреб або іншим чином експлуатує
інтерес до сексу.

Необов'язковий
елемент.

age Вікова категорія товару.

Роки задаються за допомогою атрибута unit зі значенням year,
місяці — за допомогою атрибута unit зі значенням month.

Допустимі значення параметра при unit="year": 0, 6, 12, 16, 18.
Допустимі значення параметра при unit="month":
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Необов'язковий
елемент.

barcode Штрихкод товару, зазначений виробником. У форматі YML
елемент offer може містити кілька елементів barcode.

Необов'язковий
елемент.

param
Увага. Використовується лише у форматі YML.

Елемент призначено для зазначення характеристик товару. Для
опису кожного параметра використовується окремий елемент
param.

У форматі YML елемент offer може містити кілька елементів
param.

Докладний опис елемента.

Для частини
категорій є
обов'язковим
елементом.

Див. докладний
опис елемента.

expiry Елемент призначено для зазначення терміну придатності /
терміну служби або для зазначення дати закінчення терміну
придатності / терміну служби.

Значення елемента повинно бути у форматі ISO8601:

— для терміну придатності / терміну служби: P1Y2M10DT2H30M.
Розшифрування прикладу — 1 рік, 2 місяці, 10 днів, 2 години
і 30 хвилин;

— для дати закінчення терміну придатності / терміну служби:
YYYY-MM-DDThh:mm.

Необов'язковий
елемент.

weight Елемент призначено для зазначення ваги товару. Вага
зазначається у кілограмах з урахуванням упаковки.

Формат елемента: додатне число з точністю 0.001, роздільник
цілої та дробової частин — крапка.

У разі зазначення вищої точності значення автоматично
округлюється таким способом:

— якщо 4й знак після роздільника менший 5, то 3й знак
зберігається, а всі наступні обнуляються;

— якщо 4й знак після роздільника більший або дорівнює 5, то
3й знак збільшується на одиницю, а всі наступні обнуляються.

Необов'язковий
елемент.

dimensions Елемент призначено для зазначення габаритів товару (довжина,
ширина, висота) в упаковці. Розміри зазначаються
у сантиметрах.

Формат елемента: три додатних числа з точністю 0.001,
роздільник цілої та дробової частин — крапка. Числа повинні
бути розділені символом «/» без пробілів.

У разі зазначення вищої точності значення автоматично

Необов'язковий
елемент.

мінімальну суму замовлення, мінімальну партію товару,
необхідність передоплати (зазначення елемента
обов'язкове);
варіанти оплати, описи акцій і розпродажі (зазначення
елемента необов'язкове).

https://yandex.ua/support/partnermarket/elements/sales_notes.xml
http://partner.market.yandex.ru/pages/help/Countries.pdf
https://yandex.ua/support/partnermarket/param.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/param.xml


У разі зазначення вищої точності значення автоматично
округлюється таким способом:

— якщо 4й знак після роздільника менший 5, то 3й знак
зберігається, а всі наступні обнуляються;

— якщо 4й знак після роздільника більший або дорівнює 5, то
3й знак збільшується на одиницю, а всі наступні обнуляються.

downloadable Елемент призначено для позначення товару, який можна
завантажити. Якщо зазначено значення параметра true,
товарна пропозиція показується в усіх регіонах незалежно від
регіонів доставки, зазначених магазином на сторінці Параметри
розміщення.

Необов'язковий
елемент.

group_id
Увага. Елемент використовується лише у форматі YML і
лише в категоріях Одяг, взуття і аксесуари, Меблі, Косметика,
Дитячі товари, Аксесуари для портативної електроніки.

Елемент використовується в описах усіх пропозицій, які є
варіаціями однієї моделі, при цьому елемент повинен мати
однакове значення. Значення має бути цілим числом, максимум
9 розрядів.

Є атрибутом елемента offer.

Необов'язковий
елемент.

Довільний тип опису

Приклад у форматі YML:

<offer id="12341" type="vendor.model" available="true" bid="80"> 

  <url>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=12344</url> 

  <price>16800</price> 

  <oldprice>17000</oldprice> 

  <currencyId>USD</currencyId> 

  <categoryId>6</categoryId> 

  <picture>http://best.seller.ru/img/device12345.jpg</picture> 

  <store>false</store> 

  <pickup>false</pickup> 

  <delivery>true</delivery> 

  <deliveryoptions> 

    <option cost="200" days="1"/> 

  </deliveryoptions> 

  <outlets> 

    <outlet id="2" instock="50"/> 

  </outlets> 

  <typePrefix>Принтер</typePrefix> 

  <vendor>НP</vendor> 

  <vendorCode>CH366C</vendorCode>

  <model>Deskjet D2663</model> 

  <description> 

  Серия принтеров для людей, которым нужен надежный, простой в использовании  

  цветной принтер для повседневной печати... 

  </description> 

  <sales_notes>Необходима предоплата.</sales_notes> 

  <manufacturer_warranty>true</manufacturer_warranty> 

  <country_of_origin>Япония</country_of_origin> 

  <barcode>1234567890120</barcode> 

  <cpa>1</cpa> 

  <expiry>P5Y</expiry> 

  <weight>2.07</weight> 

  <dimensions>100/25.45/11.112</dimensions> 

  <param name="Максимальный формат">А4</param> 

  <param name="Технология печати">термическая струйная</param> 

  <param name="Тип печати">Цветная</param> 

  <param name="Количество страниц в месяц" unit="стр">1000</param> 

  <param name="Потребляемая мощность" unit="Вт">20</param> 

  <param name="Вес" unit="кг">2.73</param> 

</offer>

Приклад для формату CSV:

Завантажити приклад довільного типу опису

https://yandex.ua/support/partnermarket/settings/placement.xml#placement
https://yandex.ua/support/partnermarket/guides/clothes.xml#group-id
https://yandex.ua/support/partnermarket/guides/furniture.xml#group-id
https://yandex.ua/support/partnermarket/guides/beauty.xml#group-id
https://yandex.ua/support/partnermarket/guides/toys.xml#group-id
https://yandex.ua/support/partnermarket/guides/portable-electronics-accessories.xml#group-id
http://download.cdn.yandex.net/support/ru/partnermarket/files/primer-csv-formata-dlya-proizvolnogo-tovara.csv


Приклад для формату XLS:

Завантажити приклад довільного типу опису

Елементи,
специфічні для
довільного типу

опису

Опис елемента Обов'язковість
елемента

type Тип опису пропозиції. Значення має бути vendor.model.

В YML є атрибутом для offer.

Обов'язковий
елемент.

model Модель. Обов'язковий
елемент.

vendor Виробник. Обов'язковий
елемент.

vendorCode Код виробника для цього товару. Необов'язковий
елемент.

typePrefix Тип / категорія товару (наприклад, «мобільний телефон», «пральна
машина», «кутовий диван»).

Необов'язковий
елемент.

Стандартні елементи довільного опису відповідають стандартним елементам спрощеного опису. Див. таблицю
вище.

Тип опису «Ліки»

Аптечний магазин зобов'язаний використовувати цей тип опису для всіх товарів, які є зареєстрованими:

Увага.

Приклад для формату YML:

<offer id="12345" available="true" type="medicine" bid="80" cbid="90"> 

  <currencyId>RUB</currencyId> 

  <categoryId>4062</categoryId> 

  <name>БАД Селенактив n30 таблетки</name> 

  <vendor>ОАО ДИОД Завод эко.тех.и питания</vendor> 

  <vendorCode>123456</vendorCode>

  <url>http://www.exampleapteka.ru/selenaktiv.html</url> 

  <picture>http://www.exampleapteka.ru/selenaktiv.jpg</picture> 

  <price>1000</price> 

  <delivery>false</delivery> 

  <pickup>true</pickup> 

  <store>true</store> 

  <barcode>4981046350037</barcode> 

  <sales_notes>Самовывоз возможен через 3 часа после заказа</sales_notes> 

  <description>Биоусвояемый селен 50 мкг, витамин С 50 мг. Селенактив обеспечивает опти

мальную и постоянную антиоксидантную защиту.</description> 

  <country_of_origin>Россия</country_of_origin> 

  <expiry>P1Y2M10DT2H30M</expiry>

  <param name="Побочные действия">нет</param> 

  <param name="Код egk">123456</param> 

</offer>

Приклад для формату XLS: завантажити

Тип опису «Ліки» за структурою відповідає спрощеному опису, проте деякі елементи не використовуються або
повинні мати чітко визначені значення. Тому для цього типу опису наводиться повний список елементів:

Елементи з
особливими
значеннями

Опис Обов'язковість
елемента

лікарськими препаратами та засобами;

біологічно активними добавками (БАД).

Не приймаються до публікації на Маркеті пропозиції препаратів, що підлягають предметнокількісному
обліку.

Аптечний магазин повинен надати Маркету копію ліцензії на фармацевтичну діяльність (включаючи
додатки), а також оригінал підписаного гарантійного листа.

Аптечний магазин повинен обов'язково створити точки продажу в партнерському інтерфейсі.

http://download.cdn.yandex.net/support/ru/partnermarket/files/primer-excel-formata-dlya-proizvolnogo-tovara.xls
http://download.cdn.yandex.net/support/ru/partnermarket/files/xls-format-example-type-medicine.xls
https://yandex.ua/support/partnermarket/registration/special-product.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/offshop/create.xml


Елементи з
особливими
значеннями

Опис Обов'язковість
елемента

type Тип опису пропозиції.

Увага. Значення обов'язково повинне бути medicine.

В YML є атрибутом для offer.

Обов'язковий
елемент.

pickup Можливість забрати товар у пункті видачі (самовивезення).

Увага. Значення обов'язково повинне бути true.

Обов'язковий
елемент.

available Строк поставки товару в пункт видачі. Можливі значення:

У форматі YML є атрибутом для offer.

Обов'язковий
елемент.

delivery Можливість кур'єрської доставки товару.

Увага. Значення обов'язково повинне бути false.

Обов'язковий
елемент.

cpa Якщо магазин бере участь у програмі « Замовлення на Маркеті »,
необхідно обов'язково використовувати цей елемент. Значення
елемента має бути 0.

Якщо магазин не бере участь у програмі, використовувати цей
елемент не потрібно.

Обов'язковий
елемент, якщо
магазин бере участь
у програмі.

param
Увага. Використовується лише у форматі YML.

Характеристики і параметри ліків. Для опису кожного параметра
використовується окремий елемент param. Елемент offer може
містити кілька елементів param.

Один із параметрів, який слід зазначити в <param>, — код ліків у
Державному реєстрі лікарських засобів.

Докладний опис елемента.

Необов'язковий
елемент.

Інші елементи Опис Обов'язковість
елемента

name Назва товарної пропозиції: тип товару (БАД, лікарський засіб,
медичний виріб тощо) + торгова назва препарату.

Обов'язковий
елемент.

vendor Виробник. Необов'язковий
елемент.

vendorCode Код виробника для цього товару. Необов'язковий
елемент.

id Ідентифікатор товарної пропозиції. Може містити лише цифри і
латинські літери. Максимальна довжина — 20 символів.

В YML є атрибутом для offer.

Докладний опис елемента.

Обов'язковий
елемент.

url URL сторінки товару на сайті магазину. Максимальна довжина URL
— 512 символів.

Обов'язковий
елемент для
інтернетмагазинів.

price Ціна, за якою цей товар можна придбати. Ціна товарної пропозиції
округляється, формат, у якому вона відображається, залежить від
налаштувань користувача.

Для таких категорій, за умови, що прайслист передається у
форматі YML, допускається зазначати початкову ціну «від» за
допомогою атрибута from="true":

«Банкетки і лави»; «Ванні кімнати»; «Вітальні»;

«Дитячі»; «Дитячі комоди»; «Дивани»; «Кабінети»;

«Колиски і люльки»; «Комоди»; «Комп'ютерні столи»;

«Крісла»; «Ліжка»; «Кухонні гарнітури»;

«Кухонні куточки» та об'єднані групи;

«Манежі»; «Парти і стільці»; «Полиці»; «Передпокої»;

«Пуфи»; «Спальні»; «Стелажі»; «Столи і столики»;

«Стільці, табуретки»; «Тумби»; «Шафи».

Приклад: <price from="true">2000</price>

Обов'язковий
елемент.

oldprice Стара ціна на товар, яка обов'язково повинна бути вищою за нову Необов'язковий

true — товар постачається протягом 0–2 днів;
false — товар постачається протягом 3–60 днів.

https://yandex.ua/support/partnermarket/purchase/about.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/param.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/elements/id-type-available.xml


Елементи з
особливими
значеннями

Опис Обов'язковість
елемента

oldprice Стара ціна на товар, яка обов'язково повинна бути вищою за нову
ціну (price). Параметр oldprice необхідний для автоматичного
розрахунку знижки на товар.

Примітка. Знижка оновлюється на Маркеті кожні 40–80 хвилин.

Необов'язковий
елемент.

currencyId Ідентифікатор валюти товару (RUR, USD, UAH, KZT, BYN). Для
коректного відображення ціни в національній валюті слід
використовувати ідентифікатор із відповідним значенням ціни
(наприклад, UAH з ціною у гривнях).

Обов'язковий
елемент.

categoryId Ідентифікатор категорії товару, присвоєний магазином (ціле число
не більше 18 знаків). Товарна пропозиція може належати лише
одній категорії.

Обов'язковий
елемент.

picture Посилання на зображення відповідної товарної пропозиції.
Неприпустимо давати посилання на логотип магазину або
«заглушку» — сторінку, де написано «зображення немає».
Максимальна довжина URL — 512 символів.

Для частини
категорій є
обов'язковим
елементом.

Див. докладний
опис елемента.

store Можливість купити товар у роздрібному магазині.

Можливі значення:

Якщо елемент не зазначено, то приймається значення за
замовчуванням (див. докладний опис елемента).

Необов'язковий
елемент.

outlets
Увага. Використовується лише у форматі YML.

В елементі зазначаються:

Докладний опис елемента.

Необов'язковий
елемент.

description Опис товарної пропозиції. Довжина тексту не перевищує 175
символів (не включаючи розділові знаки), заборонено
використовувати HTMLтеги (інформація всередині тегів не
публікуватиметься).

Необов'язковий
елемент.

sales_notes Елемент використовується для відображення інформації про:

Допустима довжина тексту в елементі — 50 символів.

Див. докладний
опис елемента.

country_of_origin Елемент призначено для зазначення країни виробництва товару.
Список країн, які може бути зазначено в цьому елементі, доступний
за адресою: http://partner.market.yandex.ru/pages/help/Countries.pdf.

Необов'язковий
елемент.

barcode Штрихкод товару, зазначений виробником. У форматі YML
елемент offer може містити кілька елементів barcode.

Необов'язковий
елемент.

expiry Елемент призначено для зазначення терміну придатності / терміну
служби або для зазначення дати закінчення терміну придатності /
терміну служби.

Значення елемента повинно бути у форматі ISO8601:

— для терміну придатності / терміну служби: P1Y2M10DT2H30M.
Розшифрування прикладу — 1 рік, 2 місяці, 10 днів, 2 години
і 30 хвилин;

— для дати закінчення терміну придатності / терміну служби:
YYYY-MM-DDThh:mm.

Необов'язковий
елемент.

weight Елемент призначено для зазначення ваги товару. Вага
зазначається у кілограмах з урахуванням упаковки.

Формат елемента: додатне число з точністю 0.001, роздільник цілої
та дробової частин — крапка.

У разі зазначення вищої точності значення автоматично
округлюється таким способом:

— якщо 4й знак після роздільника менший 5, то 3й знак
зберігається, а всі наступні обнуляються;

Необов'язковий
елемент.

true — товар можна купити у роздрібних магазинах;
false — можливості купівлі у роздрібних магазинах немає.

кількість товару в точці продажу (пункті видачі або
роздрібному магазині);
доступність товару для бронювання.

мінімальну суму замовлення, мінімальну партію товару,
необхідність передоплати (зазначення елемента обов'язкове);
варіанти оплати, описи акцій і розпродажі (зазначення
елемента необов'язкове).

https://yandex.ua/support/partnermarket/efficiency/data-update.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/picture.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/delivery.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/elements/outlets.xml
https://yandex.ua/support/partnermarket/elements/sales_notes.xml
http://partner.market.yandex.ru/pages/help/Countries.pdf


— якщо 4й знак після роздільника більший або дорівнює 5, то 3й
знак збільшується на одиницю, а всі наступні обнуляються.

dimensions Елемент призначено для зазначення габаритів товару (довжина,
ширина, висота) в упаковці. Розміри зазначаються
у сантиметрах.

Формат елемента: три додатних числа з точністю 0.001, роздільник
цілої та дробової частин — крапка. Числа повинні бути розділені
символом «/» без пробілів.

У разі зазначення вищої точності значення автоматично
округлюється таким способом:

— якщо 4й знак після роздільника менший 5, то 3й знак
зберігається, а всі наступні обнуляються;

— якщо 4й знак після роздільника більший або дорівнює 5, то 3й
знак збільшується на одиницю, а всі наступні обнуляються.

Необов'язковий
елемент.

Тип опису «Книжки»

Приклад для формату YML:

<offer id="12342" type="book" available="true" bid="80"> 

  <url>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=14345</url> 

  <price>80</price> 

  <oldprice>90</oldprice> 

  <currencyId>RUR</currencyId> 

  <categoryId>3</categoryId> 

  <picture>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=14345.jpg</picture> 

  <store>false</store> 

  <pickup>false</pickup> 

  <delivery>true</delivery> 

  <deliveryoptions> 

    <option cost="200" days="1"/> 

  </deliveryoptions> 

  <author>Александра Маринина</author> 

  <name>Все не так. В 2 томах. Том 1</name> 

  <publisher>Эксмо</publisher> 

  <series>А. Маринина — королева детектива</series> 

  <year>2007</year> 

  <ISBN>9785699236473</ISBN> 

  <volume>2</volume> 

  <part>1</part> 

  <language>rus</language> 

  <binding>70x90/32</binding> 

  <page_extent>288</page_extent> 

  <description> 

    Все прекрасно в большом патриархальном семействе Руденко... 

  </description> 

  <downloadable>false</downloadable> 

  <age unit="year">18</age> 

</offer>

Елементи,
специфічні для
цього типу опису

Опис елемента Обов'язковість
елемента

name Назва товарної пропозиції. Обов'язковий
елемент.

author Автор твору. Необов'язковий
елемент.

publisher Видавництво. Необов'язковий
елемент.

series Серія. Необов'язковий
елемент.

year Рік видання. Необов'язковий
елемент.

ISBN International Standard Book Number — міжнародний унікальний
номер книжкового видання, якщо їх кілька, то зазначаються через
кому.

Обов'язковий для
потрапляння на
картку книжкового
видання.



Формати ISBN і SBN перевіряються на коректність. Валідація кодів
відбувається не лише за довжиною, також перевіряється
контрольна цифра (checkdigit) — остання цифра коду повинна
узгоджуватися з іншими цифрами за певною формулою. У разі
розбиття ISBN на частини за допомогою дефіса (наприклад, 9785
948780047) код перевіряється на відповідність додатковим
вимогам до кількості цифр у кожній із частин.

видання.

volume Кількість томів. Необов'язковий
елемент.

part Номер тома. Необов'язковий
елемент.

language Мова твору.

Необов'язковий елемент.

Необов'язковий
елемент.

table_of_contents Зміст. Виводиться інформація про назви творів, якщо це збірка
оповідань або віршів.

Необов'язковий
елемент.

type Тип опису пропозиції. Для опису книг значення повинне бути book.

В YML є атрибутом для offer.

Обов'язковий
елемент.

binding Палітурка. Необов'язковий
елемент.

page_extent Кількість сторінок у книзі, повинна бути цілим додатним числом. Необов'язковий
елемент.

Стандартні елементи опису «Книжки» відповідають стандартним елементам спрощеного опису. Див. таблицю
вище.

Тип опису «Аудіокниги»

Приклад для формату YML:

<offer id="12342" type="audiobook" available="true" bid="80"> 

  <url>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=14345</url> 

  <price>200</price> 

  <oldprice>250</oldprice> 

  <currencyId>RUR</currencyId> 

  <categoryId>3</categoryId> 

  <picture>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=14345.jpg</picture> 

  <author>Владимир Кунин</author>

  <name>Иваnов и Rабинович, или Аj'гоу ту 'Хаjфа!</name> 

  <publisher>1СПаблишинг, Союз</publisher> 

  <year>2008</year> 

  <ISBN>9785967707575</ISBN> 

  <language>ru</language> 

  <performed_by>Николай Фоменко</performed_by> 

  <performance_type>начитана </performance_type> 

  <storage>CD</storage>

  <format>mp3</format> 

  <description> 

    Перу Владимира Кунина принадлежат десятки сценариев к кинофильмам, серия книг про КЫ

СЮ и многое, многое другое. 

  </description> 

  <downloadable>true</downloadable> 

  <age unit="year">18</age> 

</offer>

Елементи,
специфічні для
цього типу опису

Опис елемента Обов'язковість
елемента

name Назва товарної пропозиції. Обов'язковий
елемент.

author Автор твору. Необов'язковий
елемент.

publisher Видавництво. Необов'язковий
елемент.

series Серія. Необов'язковий
елемент.



year Рік видання. Необов'язковий
елемент.

ISBN International Standard Book Number — міжнародний унікальний
номер книжкового видання, якщо їх кілька, то зазначаються через
кому.

Формати ISBN і SBN перевіряються на коректність. Валідація кодів
відбувається не лише за довжиною, також перевіряється
контрольна цифра (checkdigit) — остання цифра коду повинна
узгоджуватися з іншими цифрами за певною формулою. У разі
розбиття ISBN на частини за допомогою дефіса (наприклад, 9785
948780047) код перевіряється на відповідність додатковим
вимогам до кількості цифр у кожній із частин.

Обов'язковий для
потрапляння на
картку книжкового
видання.

volume Кількість томів. Необов'язковий
елемент.

part Номер тома. Необов'язковий
елемент.

language Мова твору.

Необов'язковий елемент.

Необов'язковий
елемент.

table_of_contents Зміст. Виводиться інформація про назви творів, якщо це збірка
оповідань або віршів.

Необов'язковий
елемент.

type Тип опису пропозиції. Для опису аудіокниг значення повинне бути
audiobook.

В YML є атрибутом для offer.

Обов'язковий
елемент.

performed_by Виконавець. Якщо їх кілька, перераховуються через кому. Необов'язковий
елемент.

performance_type Тип аудіокниги (радіоспектакль, «твір начитано» тощо). Необов'язковий
елемент.

storage Носій, на якому поставляється аудіокнига. Необов'язковий
елемент.

format Формат аудіокниги. Необов'язковий
елемент.

recording_length Час звучання задається у форматі mm.ss (хвилини.секунди). Необов'язковий
елемент.

Стандартні елементи опису «Аудіокниги» відповідають стандартним елементам спрощеного опису. Див.
таблицю вище.

Тип опису «Музична і відеопродукція»

Приклад відеопродукції для формату YML:

<offer id="12344" type="artist.title" available="true" bid="80"> 

  <url>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=92347</url> 

  <price>93</price> 

  <oldprice>100</oldprice> 

  <currencyId>RUR</currencyId> 

  <categoryId>2</categoryId> 

  <picture>http://best.seller.ru/img/device92347.jpg</picture> 

  <store>false</store> 

  <pickup>false</pickup> 

  <delivery>true</delivery> 

  <title>Свадьба Мюриэл</title> 

  <year>1999</year> 

  <media>DVD</media> 

  <starring>Тони Колетт (Toni Collette), Рэйчел Грифитс (Rachel Griffiths)</starring> 

  <director>П Дж Хоген</director>

  <originalName>Muriel's wedding</originalName> 

  <country>Австралия</country> 

  <description> 

    Гадкий утенок из провинциального городка покидает свое гнездо, и в компании своей по

други отправляется искать веселой жизни в большой и загадочный город... 

  </description> 

  <age unit="year">18</age> 

  <barcode>3456789012345</barcode> 

</offer>

Приклад музичної продукції для формату YML:



Приклад музичної продукції для формату YML:

<offer id="12345" type="artist.title" available="true" bid="80"> 

  <url>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=12946</url> 

  <price>450</price> 

  <oldprice>500</oldprice> 

  <currencyId>USD</currencyId> 

  <categoryId>2</categoryId> 

  <picture>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=14345.jpg</picture> 

  <store>false</store> 

  <pickup>false</pickup> 

  <delivery>true</delivery> 

  <artist>Pink Floyd</artist> 

  <title>Dark Side Of The Moon, Platinum Disc</title> 

  <year>1999</year> 

  <media>CD</media> 

  <description> 

    Dark Side Of The Moon, поставивший мир на уши невиданным сочетанием звуков, — это вс

егонавсего девять треков, и даже не все они писались специально для альбома... 

  </description> 

  <age unit="year">18</age>     

  <barcode>2345678901234</barcode> 

</offer>

Елементи,
специфічні для
цього типу опису

Опис елемента Обов'язковість
елемента

type Тип опису пропозиції. Для опису музичної та відеопродукції
значення повинне бути artist.title.

В YML є атрибутом для offer.

Обов'язковий
елемент.

artist Виконавець. Необов'язковий
елемент.

title Назва. Обов'язковий
елемент.

year Рік випуску. Необов'язковий
елемент.

media Носій. Необов'язковий
елемент.

starring Актори. Необов'язковий
елемент.

director Режисер. Необов'язковий
елемент.

originalName Оригінальна назва. Необов'язковий
елемент.

country Країна. Необов'язковий
елемент.

Стандартні елементи опису «Музична та відеопродукція» відповідають стандартним елементам спрощеного
опису. Див. таблицю вище.

Тип опису «Квитки на заходи»

Приклад для формату YML:

<offer id="1234" type="eventticket"  available="true" bid="80">  

  <url>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=57384</url> 

  <price>1000</price> 

  <oldprice>1100</oldprice> 

  <currencyId>RUR</currencyId> 

  <categoryId>3</categoryId>  

  <picture>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=72945.jpg</picture> 

  <store>false</store> 

  <pickup>false</pickup> 

  <delivery>true</delivery> 

  <local_delivery_cost>300</local_delivery_cost> 

  <name>Дмитрий Хворостовский и Национальный филармонический оркестр России...</name> 

  <place>Московский  международный Дом музыки</place> 

  <hall>Большой зал</hall> 



  <hall>Большой зал</hall> 

  <hall_part>Партер р. 15<hall_part> 

  <date>20120225 12:03:14</date>  

  <is_premiere>0<is_premiere> 

  <is_kids>0</is_kids> 

  <description> 

  Концерт Дмитрия Хворостовского и Национального филармонического оркестра России... 

  </description> 

  <age>6</age> 

</offer>

Елементи,
специфічні для
цього типу опису

Опис елемента Обов'язковість
елемента

type Тип опису пропозиції. Для опису квитків на захід значення повинне
бути event-ticket.

В YML є атрибутом для offer.

Обов'язковий
елемент.

name Назва заходу. Обов'язковий
елемент.

place Місце проведення. Обов'язковий
елемент.

hall Зал. Необов'язковий
елемент.

hall_part Ряд і місце в залі. Необов'язковий
елемент.

date Дата і час сеансу. Бажаний формат: YYYYMMDD hh:mm:ss.
Рекомендовані формати.

Обов'язковий
елемент.

is_premiere Ознака прем'єрності заходу. Необов'язковий
елемент.

is_kids Ознака дитячого заходу. Необов'язковий
елемент.

Стандартні елементи опису «Квитки на заходи» відповідають стандартним елементам спрощеного опису. Див.
таблицю вище.

Тип опису «Тури»

Приклад для формату YML:

<offer id="12341" type="tour" available="true" bid="80"> 

  <url>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=12344</url> 

  <price>24129</price> 

  <oldprice>25000</oldprice> 

  <currencyId>USD</currencyId> 

  <categoryId>6</categoryId> 

  <picture>http://best.seller.ru/img/device12345.jpg</picture> 

  <store>false</store> 

  <pickup>true</pickup> 

  <delivery>false</delivery> 

  <local_delivery_cost>300</local_delivery_cost> 

  <worldRegion>Африка</worldRegion> 

  <country>Египет</country> 

  <region>Хургада</region> 

  <days>7</days> 

  <dataTour>20120101 12:00:00</dataTour> 

  <dataTour>20120108 12:00:00</dataTour> 

  <name>Hilton</name> 

  <hotel_stars>5*****</hotel_stars> 

  <room>SNG</room> 

  <meal>ALL</meal> 

  <included>авиаперелет, трансфер, проживание, питание, страховка</included> 

  <transport>Авиа</transport> 

  <description>Отдых в Египте.</description> 

  <price_min>24000</price_min> 

  <price_max>25000</price_max> 

  <options>?</options> 

</offer>

https://yandex.ua/support/partnermarket/export/date-format.xml


Елементи,
специфічні для
цього типу опису

Опис елемента Обов'язковість
елемента

type Тип опису пропозиції. Для опису турів значення має бути tour.

В YML є атрибутом для offer.

Обов'язковий
елемент.

name Назва готелю (в деяких випадках назва туру). Обов'язковий
елемент.

worldRegion Частина світу. Необов'язковий
елемент.

country Країна. Необов'язковий
елемент.

region Курорт або місто. Необов'язковий
елемент.

days Кількість днів туру. Обов'язковий
елемент.

dataTour Дати заїздів. Бажаний формат: YYYYMMDD hh:mm:ss.
Рекомендовані формати.

У форматі YML елемент offer може містити кілька елементів
dataTour.

Необов'язковий
елемент.

hotel_stars Зірки готелю. Необов'язковий
елемент.

room Тип кімнати (SNG, DBL тощо). Необов'язковий
елемент.

meal Тип харчування (All, HB тощо). Необов'язковий
елемент.

included Що входить у вартість туру. Обов'язковий
елемент.

transport Транспорт. Обов'язковий
елемент.

price_min Мінімальна ціна, за якою цей товар можна придбати. Мінімальна
ціна товарної пропозиції округляється, формат, у якому вона
відображається, залежить від налаштувань користувача.

Необов'язковий
елемент.

price_max Максимальна ціна, за якою цей товар можна придбати.
Максимальна ціна товарної пропозиції округляється, формат, у
якому вона відображається, залежить від налаштувань
користувача.

Необов'язковий
елемент.

options Опції. Необов'язковий
елемент.

Стандартні елементи опису «Тури» відповідають стандартним елементам спрощеного опису. Див. таблицю
вище.

Попередні версії документа

Попередня версія технічних вимог, чинна з 19.12.2016 до 27.04.2017

Попередня версія технічних вимог, чинна з 12.09.2016 до 18.12.2016

Попередня версія технічних вимог, чинна з 12.02.2016 до 11.09.2016

Попередня версія технічних вимог, чинна з 23.12.2015 до 10.02.2016

Попередня версія технічних вимог, чинна з 20.07.2015 до 22.12.2015

Попередня версія технічних вимог, чинна з 01.04.2015 до 19.07.2015

Попередня версія технічних вимог, чинна з 26.12.2014 до 31.03.2015

Попередня версія технічних вимог, чинна з 11.11.2014 до 25.12.2014

Попередня версія технічних вимог, чинна з 29.10.2014 до 10.11.2014

Попередня версія технічних вимог, чинна з 16.09.2014 до 28.10.2014

Попередня версія технічних вимог, чинна з 12.08.2014 до 15.09.2014

Попередня версія технічних вимог, чинна з 08.10.2013 до 11.08.2014

https://yandex.ua/support/partnermarket/export/date-format.xml
https://download.cdn.yandex.net/from/yandex.ua/support/uk/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-19.12.16-27.04.17.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-12.09.2016-18.12.16.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-12.02.2016-11.09.2016.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-23.12.2015-11.02.2016.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-20.07.2015-22.12.2015.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-01.04.2015-19.07.2015.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-26.12.2014-31.03.2015.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-11.11.2014-25.12.2014.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-29.10.2014-10.11.2014.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-16.09.2014-28.10.2014.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-12.08.2014-15.09.2014.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-08.10.2013-11.08.2014.pdf


Попередня версія технічних вимог, чинна з 16.07.2013 до 07.10.2013

Попередня версія технічних вимог, чинна з 11.02.2013 до 15.07.2013

Попередня версія технічних вимог, чинна з 10.12.2012 до 10.02.2013

Попередня версія технічних вимог, чинна з 16.11.2011 до 09.12.2012

Попередня версія технічних вимог, чинна з 30.08.2011 до 15.11.2011

Попередня версія технічних вимог, чинна з 01.06.2011 до 29.08.2011

Попередня версія технічних вимог, чинна з 20.04.2011 до 31.05.2011

Попередня версія технічних вимог, чинна з 01.04.2011 до 19.04.2011

https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-16.07.2013-07.10.2013.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-11.02.2013-15.07.2013.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-10.12.2012-10.02.2013.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-16.11.2011-09.12.2012.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-30.08.2011-15.11.2011.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-01.06.2011-29.08.2011.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-20.04.2011-31.05.2011.pdf
https://download.cdn.yandex.net/support/ua/market-tech-requirements/files/tech_requirements_uk-ua-01.04.2011-19.04.2011.pdf

