НАКАЗ
12.02.2020

м. Київ

№ 23

Щодо затвердження змін до Опису
розділів та схем ХМL файлів
електронної форми адміністративних
даних депозитарних установ та змін
до Опису розділів та схем ХМL
файлів
електронної
форми
адміністративних
даних
про
депозитарну
діяльність
Центрального депозитарію

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 13.05.2011 № 491 «Про затвердження відкритого формату
передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку (далі – Комісія) та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396 (із змінами і
доповненнями) та з метою упорядкування складання депозитарними
установами електронної форми адміністративних даних відповідно до
Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992,
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, з
урахуванням змін, внесених до Положення рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 року № 1919, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 15.12.2015 року за № 1570/28016 (далі –
Положення), на виконання рішення Комісії від 14.11.2019 № 689 «Про внесення
змін до нормативно-правових актів про порядок звітування Центральним
депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.01.2019 за № 13/34296 (далі – Рішення про внесення змін),
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Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем ХМL файлів електронної
форми адміністративних даних депозитарних установ, затвердженого наказом
Голови Комісії від 28.12.2015 р. № 257 «Щодо затвердження Опису розділів та
схем ХМL файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних
установ» (зі змінами), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем ХМL файлів електронної
форми адміністративних даних про депозитарну діяльність Центрального
депозитарію, затвердженого наказом Голови Комісії від 28.12.2015 р. № 256
«Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми
адміністративних даних про депозитарну діяльність Центрального
депозитарію» (зі змінами), що додаються.
3. Опис розділів та схем ХМL файлів електронної форми
адміністративних даних депозитарних установ з урахуванням змін, зазначених
в пункті 1, застосовується при прийнятті XML файлів електронної форми
адміністративних даних депозитарних установ за звітні періоди (дати) з дати
набуття чинності Рішенням про внесення змін.
4. Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми
адміністративних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію
з урахуванням змін, зазначених в пункті 2, застосовується при прийнятті XML
файлів електронної форми адміністративних даних про депозитарну діяльність
Центрального депозитарію за звітні періоди (дати) з дати набуття чинності
Рішенням про внесення змін.
5. Цей наказ набирає чинності на шостий робочий день з дати його
офіційного оприлюднення.
6. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення
цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.
7. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 12.02.2020 № 23
Зміни
до Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми
адміністративних даних депозитарних установ
1. В абзаці п’ятнадцятому пункту 1 «Загальна частина» слово «січень» замінити
словом «березень».
2. В пункті 4 «Щомісячні дані» таблицю елементів XML – контейнерів вмісту
щомісячних даних доповнити новим пунктом 2 такого змісту.
2.

DTSDAUDIT

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт (Відомості про
аудиторський звіт).

У зв’язку із цим, пункт 2 вважати пунктом 3.
3. Доповнити пункт 4 підпунктом 4.2 наступного змісту.
«4.2 Відомості про аудиторський звіт.
В якості року та звітного місяцю, за який подаються довідки, приймаються рік
та місяць звітного періоду, зазначеного в кореневому елементі загальної
частини даних.
Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох
знаків після коми.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSDAUDIT» та
містять реквізити:
№
Атрибут XML
з/п
1. Z_AUDN
2. Z_AUD_E
3. AUD_ADDR
4. CHMB_RGNM
5. CHMB_ROZDIL

6. AUD_REPFID
7. AUD_REPSTD
8. AUD_OPIN
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

»

AUD_EXPL
AUD_SVCNM
AUD_SVCDT
AUD_BEG
AUD_END
AUD_DATE
AUD_FEE

Призначення
Дані суб’єкта аудиторської діяльності: найменування
Дані суб’єкта аудиторської діяльності: ідентифікаційний код юридичної
особи
Дані суб’єкта аудиторської діяльності: місцезнаходження
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (3 –
суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності –
зазначається остання дата періоду
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності –
зазначається перша дата періоду
Думка аудитора (01 – немодифікована, 02 – із застереженням, 03 –
негативна, 04 – відмова від висловлення думки)
Наявність пояснювального параграфу: 01 – наявний, 02 – відсутній
Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення
Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
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У зв’язку із цим, пункт 4.2 вважати пунктом 4.3.
4. В абзаці другому пункту 4.3 «Фінансова звітність» слово «січень» замінити
словом «березень».
5. В пункті 5 «Щоквартальні дані» таблицю елементів XML – контейнерів вмісту
щоквартальних даних доповнити новим пунктом 9 такого змісту.
DTSZ_65
9.
Довідка про обслуговування операцій, виконаних відповідно до
вимог статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

У зв’язку із цим, пункт 9 вважати пунктом 10.
6. В підпункті 5.8 «Титульний аркуш» в таблиці пункти 28-48 виключити. У
зв’язку із цим, пункт 49 вважати пунктом 29.
7. Доповнити розділ новим підпунктом 5.9 такого змісту:
«5.9. Довідка про обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог
статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»
Інформація про проведені депозитарною установою операції, подаються щодо
облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня
депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення
прав власності на цінні папери.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSZ_65» та містять
реквізити:
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Атрибут
XML
NN
Z_DAOP
Z_EDRE
Z_ENAME
Z_ISIN

6.

Z_TOPR

7.
8.
9.
10.

Z_OPRO
Z_OPRC
Z_OPNVO
Z_PRYM

Призначення
Номер за порядком
Дата операційного дня
Дані емітента: код за ЄДРПОУ
Дані емітента: повне найменування
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних
паперів
Дані про операцію: тип операції: «1» – списання цінних паперів, «2»
– зарахування цінних паперів, «3» – переказ цінних паперів
Дані про операцію: загальна кількість операцій, шт.
Дані про операцію: загальна кількість цінних паперів, шт.
Дані про операцію: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн
Примітки

»
У зв’язку із цим, пункт 5.9 вважати пунктом 5.10.
8. В пункті 3.1 «Довідка про облікові операції, проведені депозитарною
установою» зноску 4 після слів «Види депонентів» доповнити словами «,
клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами».
9. В пункті 5.7 «Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників
іпотечних цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою»
зноску 4 після слів «Види депонентів» доповнити словами «, клієнтів
депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами».
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10. В пункті 5.4 «Довідка про облікові операції, проведені депозитарною
установою»:
- після слів «погашенням випуску цінних паперів» доповнити словами «,
виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України «Про акціонерні
товариства»);
- рядки 15-17 виключити. У зв’язку із цим рядки 18-30 вважати рядками 15-27.
11. В пункті 2.1 «Довідка про власників пакетів акцій»:
- зноску 4 після слів «Види депонентів» доповнити словами «, клієнтів
депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами»;
- у зносці 8 слово «зберігача» замінити словами «депозитарній установі».
12. В пункті 2.2 «Довідка про власників іпотечних цінних паперів» зноску 4
після слів «Види депонентів» доповнити словами «, клієнтів депозитарної
установи, клієнтів торговця цінними паперами».
13. В пункті 3.2 «Довідка про облікові операції, проведені депозитарною
установою з цінними паперами, які обліковуються на її рахунку у цінних
паперах в іноземній фінансовій установі» зноску 3 після слів «Види
депонентів» доповнити словами «, клієнтів депозитарної установи, клієнтів
торговця цінними паперами».
14. В пункті 2.4 «Довідка про факти порушення номінальним утримувачем
встановлених вимог законодавства України» слова та цифри ««6» - зарахування
цінних паперів українських емітентів на рахунки у цінних паперах клієнтів
номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача, які є
резидентами України в значенні, наведеному в Податковому кодексі України;»
виключити.
У зв’язку цим цифру «7» вважати відповідно цифрою «6», цифру «8»
вважати відповідно цифрою «7»;
15. У Додатку 3 Схему XSD «MonthDepOrg» щомісячних даних доповнити
наступними рядками 18-40 та 119-143.
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№
з/п
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Рядок схеми
<simpleType name="Type254">
<restriction base="string">
<maxLength value="254"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="Type10">
<restriction base="string">
<maxLength value="10"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="Type50">
<restriction base="string">
<maxLength value="50"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="TypeAuditOpinion">
<restriction base="string">
<enumeration value="01"/>
<enumeration value="02"/>
<enumeration value="03"/>
<enumeration value="04"/>
</restriction>
</simpleType>
<element name="DTSDAUDIT">
<complexType>
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<element name="row" form="qualified">
<complexType>
<attribute name="Z_AUDN" type="z:Type254"/>
<attribute name="Z_AUD_E" type="z:Type10"/>
<attribute name="AUD_ADDR" type="string"/>
<attribute name="CHMB_RGNM" type="z:Type50"/>
<attribute name="CHMB_ROZDIL" type="int"/>
<attribute name="AUD_REPFID" type="date"/>
<attribute name="AUD_REPSTD" type="date"/>
<attribute name="AUD_OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/>
<attribute name="AUD_EXPL" type="string"/>
<attribute name="AUD_SVCNM" type="z:Type50"/>
<attribute name="AUD_SVCDT" type="date"/>
<attribute name="AUD_BEG" type="date"/>
<attribute name="AUD_END" type="date"/>
<attribute name="AUD_DATE" type="date"/>
<attribute name="AUD_FEE" type="z:money"/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>

У зв’язку із цим рядки 18-95 та 96-105 вважати рядками 41-118 та 144-153
відповідно.
16. У Додатку 4 Схему XSD «QwartDepOrg» щоквартальних даних:
16.1 Рядок 90 виключити.
16.2 Рядки 83-89 викласти в наступній редакції:
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№
з/п
83
84
85
86
87
88
89

Рядок схеми
<simpleType name="TypeOP_65">
<restriction base="string">
<enumeration value="1"/>
<enumeration value="2"/>
<enumeration value="3"/>
</restriction>
</simpleType>

У зв’язку із цим рядки 91-251 вважати рядками 90-250.
16.3. Рядки 252-257 виключити. У зв’язку із цим рядки 258-414 вважати
рядками 251-407.
16.4. Доповнити схему рядками 408-427 наступного змісту:
№
з/п
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

Рядок схеми
<element name="DTSZ_65">
<complexType>
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<element name="row" form="qualified">
<complexType>
<attribute name="NN" type="double"/>
<attribute name="Z_DAOP" type="dateTime"/>
<attribute name="Z_EDRE" type="z:EDRPOU"/>
<attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"/>
<attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
<attribute name="Z_TOPR" type="z:TypeOP_65"/>
<attribute name="Z_OPRO" type="double"/>
<attribute name="Z_OPRC" type="double"/>
<attribute name="Z_OPNVO" type="z:money"/>
<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>

У зв’язку із цим рядки 415-447 вважати рядками 428-460.
16.5. Рядки 448-467 виключити. У зв’язку із цим рядки 468-487 вважати
рядками 461-480.
Директор департаменту
інформаційних технологій

А. Заїка

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 12.02.2020 № 23
Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми
адміністративних даних про депозитарну діяльність Центрального
депозитарію
1. В пункті 2 «Нерегулярні дані»:
1.1. Таблицю елементів XML – контейнери вмісту викласти в такій редакції:
№
з/п
1.
2.

Елемент
XML
DTSKorvidn
DTSDepviol

Призначення
Довідка про кореспондентські відносини Центрального депозитарію
Довідка про факти порушення депозитарною установою
депозитарного балансу

1.2. Підпункти 2.1, 2.2 та 2.4 пункту виключити, у зв’язку із цим підпункт 2.3
вважати підпунктом 2.1.
1.3. Доповнити пункт новим підпунктом 2.2 наступного змісту:
«2.2. Довідка про факти порушення депозитарною установою депозитарного балансу
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSDepviol» та містять
реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
NN
1.
Номер за порядком
Z_NAME
2.
Дані про депозитарну установу: найменування
Z_EDRPOU
3.
Дані про депозитарну установу: код за ЄДРПОУ
Z_LEI
4.
Дані про депозитарну установу: ідентифікаційний номер за
міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за
наявності)
VIOLTYPE
5.
Вид порушення: «0» – депозитарною установою не надано
інформації для звірки балансу, «1» – депозитарною установою не
виконано зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних
паперах депонентів, клієнтів, «2» – депозитарною установою не
виконано списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах
депонентів, клієнтів
EMNAME
6.
Дані про емітента: найменування
EMEDRPOU
7.
Дані про емітента: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з
торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для
нерезидентів)
EMLEI
8.
Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним
ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
ISIN
9.
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних
паперів
10. CFI
Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів
(код СFI)
11. CPCODE
Дані про цінні папери: код 2
12. CPNOM
Дані про цінні папери: номінальна вартість

2
13.
14.

CPCURR
ALCPQ

15.

ALCPVALUE

16.

Z_PRYM

Дані про цінні папери: код валюти 3
Загальна кількість цінних паперів на відповідному агрегованому
рахунку, шт.
Загальна номінальна вартість цінних паперів на відповідному
агрегованому рахунку
Примітки

1

Дані подаються за цінними паперами, випуски яких зареєстровано в бездокументарній формі.
2
Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та
класифікаторів.
3
Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

»
2. В пункті 3 «Щоденні дані»:
2.1. Рядок 1 елементів XML – контейнери вмісту щоденних даних викласти в
такій редакції:
№
з/п
1.

Елемент XML

Призначення

DTSDepdayCP

Довідка про загальну кількість цінних паперів, які знаходяться в
обліку в Центральному депозитарії, та про проведення Центральним
депозитарієм облікових операцій

2.2. Рядки 2 та 3 виключити».
2.3. Підпункти 3.1 – 3.3 виключити.
2.4. Доповнити пункт новим підпунктом 3.1 наступного змісту:
«
3.1. Довідка про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в депозитарії
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSDepdayCP» та містять
реквізити:
№
з/п
1.
2.
3.

Атрибут XML

Призначення

NN
EMNAME
EMEDRPOU

4.

EMLEI

5.

ISIN

6.
7.
8.
9.
10.

Z_CFI
CPCODE
CPNOM
CPCURR
CLIENTTYP

11.
12.

CLINAME
CLIEDRPOU

Номер за порядком
Дані про емітента: найменування
Дані про емітента: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного,
судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним
ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних
паперів
Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)
Дані про цінні папери: код1
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу
Дані про цінні папери: код валюти2
Дані про клієнта Центрального депозитарію: тип клієнта: «1» –
депозитарна установа, «2» – депозитарій-кореспондент, «3» – емітент, «4» –
Національний банк України, «5» – особа, що провадить клірингову
діяльність
Дані про клієнта Центрального депозитарію: найменування
Дані про клієнта Центрального депозитарію: код за
ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або
банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

3
13.

CLILEI

14.

CLIACCTYP

15.
16.

CLIACCQ
CLIACCKP

17.

CLIACCNV

18.

CLIACCUR

19.

CPBLS

20.

CPBLE

21.

CLIOPTYPE

22.

CLIOPQ

23.

CLIOPCPQ

24.

Z_PRYM

Дані про клієнта Центрального депозитарію: ідентифікаційний номер за
міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
Тип рахунку клієнта Центрального депозитарію: «1» – сегрегований, «2» –
сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать
депозитарній установі на праві власності, «3» – агрегований
Кількість рахунків певного типу клієнта, шт.
Загальна кількість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типу
клієнта, шт.
Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунку (рахунках)
певного типу клієнта
Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунку(рахунках)
певного типу клієнта: код валюти2
Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах
торгівлі на рахунку (рахунках) певного типу клієнта, на початок звітного
дня, шт.
Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах
торгівлі на рахунку (рахунках) певного типу клієнта, на кінець звітного
дня, шт.
Дані про операції, здійснені протягом звітного дня: вид операції на
рахунку (рахунках) певного типу клієнта («1» – зарахування, «2» –
переказ, пов'язаний з обслуговуванням операцій, виконаних відповідно до
вимог статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства», «3» –
переказ, пов'язаний з обслуговуванням обігу цінних паперів, «4» – переказ,
пов'язаний з проведенням корпоративних операцій, «5» – списання, «6» –
інше)
Дані про операції, здійснені протягом звітного дня на рахунку (рахунках)
певного типу клієнта: кількість операцій, шт.
Дані про операцію, здійснену протягом звітного дня на рахунку (рахунках)
певного типу клієнта: кількість цінних паперів, шт.
Примітки

1

Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та
класифікаторів.
2
Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

»
3. Пункт 5 викласти в редакції:
«5. Щоквартальні дані
При поданні щоквартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:
«http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCsd»
Схема XSD квартальної інформації «QwartCsd.xsd» наведена в Додатку 4.
До щоквартальних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:
№ з/ Елемент XML
Призначення
п
DTSAdmopR
1.
Довідка про адміністративні операції, здійснені
Центральним депозитарієм
DTSOblikopR
2.
Довідка про облікові операції, здійснені Центральним
депозитарієм
DTSVirtdokcpR
3.
Довідка про цінні папери, які обслуговуються Центральним
депозитарієм
DTSPorush
4.
Довідка про виявлення службою внутрішнього аудиту
(контролю) Центрального депозитарію порушень при
здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення
DTSRegisters
5.
Довідка про складання реєстрів власників іменних цінних
паперів

4
5.1. Довідка про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSAdmopR» та містять реквізити:
№
Атрибут XML Призначення
з/п
NN
1.
Номер за порядком
CLIENTTYPE
2.
Дані про клієнта Центрального депозитарію: тип клієнта («1» –
депозитарна установа, «2» – депозитарій-кореспондент, «3» – емітент,
«4» – Національний банк України, «5» – особа, що провадить
клірингову діяльність)
CLIENTNAME
3.
Дані про клієнта Центрального депозитарію: найменування
CLIENTEDR
4.
Дані про клієнта Центрального депозитарію: код за ЄДРПОУ /
ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського
реєстру емітента (для нерезидентів)
CLIENTLEI
5.
Дані про клієнта Центрального депозитарію: ідентифікаційний номер
за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за
наявності)
ACCTYPE
6.
Тип рахунку клієнта Центрального депозитарію: «1» – сегрегований,
«2» – сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать
депозитарній установі на праві власності, «3» – агрегований
OPST
7.
Дані про рахунок (рахунки) певного типу клієнта: кількість відкритих
рахунків на початок періоду, шт.
OPBY
8.
Дані про рахунок (рахунки) певного типу клієнта: відкрито рахунків за
період, шт.
STBY
9.
Дані про рахунок (рахунки) певного типу клієнта: закрито рахунків за
період, шт.
10. OPFN
Дані про рахунок (рахунки) певного типу клієнта: кількість відкритих
рахунків на кінець періоду, шт.
11. Z_PRYM
Примітки
5.2. Довідка про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSOblikopR» та містять реквізити:
№
Атрибут
Призначення
з/п XML
NN
1
Номер за порядком
EMEDRPOU
2
Дані про емітента: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з
торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для
нерезидентів)
EMLEI
3
Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним
ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
EMNAME
4
Дані про емітента: найменування
CPCODE
5
Дані про цінні папери: код 1
ISIN
6
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер
цінних паперів
CFI
7
Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів
(код СFI)
CPNOM
8
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
CPCURR
9
Дані про цінні папери: код валюти 2
OPERTYPE
10
Дані про операції: вид операцій за рахунками клієнтів («1» –
зарахування, «2» – переказ, «3» – списання)
OPEREVENT
11
Дані про операції: подія, з якою пов'язано проведення операцій («1»

5

12
13
14
15
16

ALLKO
ALLKP
ALLNOM
ALLCURR
Z_PRYM

– отримання депозитарного активу, «2» – розміщення цінних
паперів, «3» – обслуговування операцій, виконаних відповідно до
вимог статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства», «4»
– вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовою
біржею, якщо проводяться розрахунки без додержання принципу
«поставка цінних паперів проти оплати», «5» – вчинення
правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза
фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом
«поставка цінних паперів проти оплати», «6» – вчинення
правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо
проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка
цінних паперів проти оплати», «7» – викуп емітентом власних
цінних паперів, «8» – продаж цінних паперів, викуплених
емітентом, «9» – дроблення, «10» – консолідація, «11» –
конвертація цінних паперів, «12» – погашення цінних паперів, «13»
– анулювання цінних паперів, «14» – інше)
Дані про операції: кількість операцій, шт.
Дані про операції: кількість цінних паперів, шт.
Дані про операції: номінальна вартість
Дані про операції: номінальна вартість (код валюти 2)
Примітки

1

Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та
класифікаторів.
2
Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

5.3. Довідка про цінні папери, які обслуговуються Центральним депозитарієм
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSVirtdokcpR» та містять
реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
NN
1.
Номер за порядком
EMEDRPOU
2.
Дані про емітента: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з
торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для
нерезидентів)
EMNAME
3.
Дані про емітента: найменування
EMLEI
4.
Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним
ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
CPCODE
5.
Дані про цінні папери: код 1
CFI
6.
Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів
(код СFI)
ISIN
7.
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних
паперів
CPNOM
8.
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу
CPCURR
9.
Номінальна вартість одного цінного паперу: код валюти2
10. DEPASSET
Дані про депозитарний актив: вид активу («1» – глобальний
сертифікат, «2» – тимчасовий глобальний сертифікат, «3» – запис на
рахунках у цінних паперах Центрального депозитарію у
депозитаріях інших країн та у міжнародних депозитарноклірингових установах, «4» – інше)
CLNTTYPE
11.
Дані про клієнта Центрального депозитарію: тип клієнта («1» –
депозитарна установа, «2» – депозитарій-кореспондент, «3» –
емітент, «4» – Національний банк України, «5» – особа, що
провадить клірингову діяльність)

6
12.
13.

CLNTNAME
CLNTTEDR

14.

CLNTLEI

15.

CLNTACCTYPE

16.
17.

CLNTACCQ
ALCLNTCP

18.

ALCPVALUE

19.

ALCPCURR

20.

Z_PRYM

Дані про клієнта Центрального депозитарію: найменування
Дані про клієнта Центрального депозитарію: код за
ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або
банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
Дані про клієнта Центрального депозитарію: ідентифікаційний
номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
(за наявності)
Тип рахунків клієнта Центрального депозитарію: «1» –
сегрегований, «2» – сегрегований, на якому обліковуються цінні
папери, що належать депозитарній установі на праві власності, «3» –
агрегований
Кількість рахунків певного типу клієнта
Загальна кількість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного
типу клієнта, шт.
Загальна номінальна вартість на рахунку (рахунках) певного типу
клієнта
Загальна номінальна вартість на рахунку (рахунках) певного типу
клієнта: код валюти2
Примітки

1

Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та
класифікаторів.
2
Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

5.4. Довідка про виявлення службою внутрішнього аудиту (контролю) Центрального
депозитарію порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSPorush» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
NN
1.
Номер за порядком
FIO_CHK
2.
Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка виявила порушення
POS_CHK
3.
Посада особи, яка виявила порушення
CRIMDATA
4.
Дата виявлення порушення
CRIMNO
5.
Номер протоколу
CRIMINAL
6.
Суть порушення
CRIMMOV
7.
Ступінь усунення порушення на дату подання Даних до Комісії
Z_PRYM
8.
Примітки
5.5. Довідка про складання реєстрів власників іменних цінних паперів
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSRegisters» та містять реквізити:
№
Атрибут XML Призначення
з/п
NN
Номер за порядком
1.
EMNAME
2.
Дані про емітента: найменування
EMEDRPOU
3.
Дані про емітента: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного,
4.

EMLEI

5.

REGCAUSE

судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним
ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
Підстава складення:
«1» – рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу
акціонерного товариства про проведення річних (чергових) загальних
зборів;
«2» – рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу
акціонерного товариства про проведення позачергових загальних зборів;
«3» – на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги
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6.
7.
8.

REGDATE
RRECIVEDATE
RRECIVER

9.
10.

TRANSFERWAY
Z_PRYM

про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками
(власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного
товариства, про проведення позачергових загальних зборів у
передбаченому законодавством порядку;
«4» – настання терміну звітності Центрального депозитарію або особи, з
якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних
цінних паперів, перед емітентом відповідно до договору (договору про
обслуговування випусків цінних паперів або договору про надання реєстру
власників іменних цінних паперів) стосовно переліку власників;
«5» – публічна безвідклична пропозиція особи (осіб, що діють спільно),
яка (які) внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (стали) (прямо або
опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного
акціонерного
товариства/контрольного
пакета
акцій,
значного
контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, для всіх
акціонерів – власників акцій товариства про придбання належних їм акцій;
«6» – публічна безвідклична вимога;
«7» – настання строку виплати доходів за цінними паперами;
«8» – рішення про припинення діяльності емітента;
«9» – рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в
межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за
запитом Комісії під час здійснення контролю за випуском і обігом цінних
паперів;
«10» – для отримання емітентом інформації про власників голосуючих
акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків
акцій;
«11» – інше
Дата, станом на яку складався реєстр
Дата надання реєстру
Особа, якій надано реєстр: «1» – емітент цінних паперів, «2» –
депозитарна установа, з якою емітентом укладено договір про надання
реєстру власників іменних цінних паперів, «3» – депозитарна установа, з
якою акціонерами (акціонером) – депонентами (депонентом) цієї
депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено
відповідний договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення
проведення загальних зборів емітента, «4» – член реєстраційної комісії,
призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги
про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками
(власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, «5» – інше
Спосіб надання реєстру
Примітки

»
4. В додатку 1 в схемі XSD «IrregCsd» нерегулярних даних:
- рядки 13-15 виключити;
- доповнити схему новим рядком 13 такого змісту:
13

<xs:element name="DTSDepviol" type="z:DTSDepviol-container"/>

- у зв’язку із цим рядки 16-20 вважати рядками 14-18.
5. В додатку 2 в схемі XSD «DayCsd» щоденних даних:
- рядки 12-14 виключити;
- доповнити схему новим рядком 12 такого змісту:
12

<xs:element name="DTSDepdayCP" type="z:DTSDepdayCP-container"/>

- у зв’язку із цим рядки 15-19 вважати рядками 13-17.
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6. В додатку 4 в схемі XSD «QwartCsd» щоквартальних даних:
- рядки 12 - 16викласти в наступній редакції:
12
13
14
15
16

<xs:element
<xs:element
<xs:element
<xs:element
<xs:element

name="DTSAdmopR" type="z:DTSAdmopR-container"/>
name="DTSOblikopR" type="z:DTSOblikopR-container"/>
name="DTSVirtdokcpR" type="z:DTSVirtdokcpR-container"/>
name="DTSPorush" type="z:DTSPorush-container"/>
name="DTSRegisters" type="z:DTSRegisters-container"/>

- рядки 17 - 20 виключити;
- у зв’язку із цим рядки 21-25 вважати рядками 17-21.
7. В додатку 5 в загальній схемі XSD «smc-components-csd.xsd»:
- рядки 185-278, 336-522, 538-574 та 588-599 виключити;
- доповнити схему новими рядками 185-241, 299-377 та 393-409 такого змісту:
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

<xs:complexType name="DTSDepviol-row">
<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>
<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="Type100" use="required"/>
<xs:attribute name="Z_LEI" type="Type100" />
<xs:attribute name="VIOLTYPE" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="EMNAME" type="Type254" use="required"/>
<xs:attribute name="EMEDRPOU" type="Type100" use="required"/>
<xs:attribute name="EMLEI" type="Type100" />
<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
<xs:attribute name="CFI" type="Type100"/>
<xs:attribute name="CPCODE" type="nssmc_c7:FinInstrClass_t"/>
<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" />
<xs:attribute name="CPCURR" type="nssmc_c46:CurrencyClass_t"/>
<xs:attribute name="ALCPQ" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:attribute name="ALCPVALUE" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSDepviol-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSDepviol-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSDepdayCP-row">
<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="EMNAME" type="Type254" use="required"/>
<xs:attribute name="EMEDRPOU" type="Type100" use="required"/>
<xs:attribute name="EMLEI" type="Type100" />
<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
<xs:attribute name="Z_CFI" type="Type100"/>
<xs:attribute name="CPCODE" type="nssmc_c7:FinInstrClass_t"
use="required"/>
<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" use="required"/>
<xs:attribute name="CPCURR" type="nssmc_c46:CurrencyClass_t"
use="required"/>
<xs:attribute name="CLIENTTYP" type="xs:integer"/>
<xs:attribute name="CLINAME" type="Type254" />
<xs:attribute name="CLIEDRPOU" type="Type100" />
<xs:attribute name="CLILEI" type="Type100" />
<xs:attribute name="CLIACCTYP" type="xs:integer"/>
<xs:attribute name="CLIACCQ" type="xs:nonNegativeInteger" />
<xs:attribute name="CLIACCKP" type="xs:nonNegativeInteger" />
<xs:attribute name="CLIACCNV" type="money" /> <!--CLIACCNV-->
<xs:attribute name="CLIACCUR" type="nssmc_c46:CurrencyClass_t"
use="required"/>
<xs:attribute name="CPBLS" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:attribute name="CPBLE" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:attribute name="CLIOPTYPE" type="xs:integer"/>
<xs:attribute name="CLIOPQ" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:attribute name="CLIOPCPQ" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
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236
237
238
239
240
241
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSDepdayCP-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSDepdayCP-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSAdmopR-row">
<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="CLIENTTYPE" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="CLIENTNAME" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="CLIENTEDR" type="Type100"/>
<xs:attribute name="CLIENTLEI" type="Type100"/>
<xs:attribute name="ACCTYPE" type="Type100"/>
<xs:attribute name="OPST" type="xs:nonNegativeInteger"
use="required"/>
<xs:attribute name="OPBY" type="xs:nonNegativeInteger"
use="required"/>
<xs:attribute name="STBY" type="xs:nonNegativeInteger"
use="required"/>
<xs:attribute name="OPFN" type="xs:nonNegativeInteger"
use="required"/>
<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSAdmopR-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSAdmopR-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSOblikopR-row">
<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="EMEDRPOU" type="Type100" use="required"/>
<xs:attribute name="EMLEI" type="Type100"/>
<xs:attribute name="EMNAME" type="Type254" use="required"/>
<xs:attribute name="CPCODE" type="nssmc_c7:FinInstrClass_t"
use="required"/>
<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
<xs:attribute name="CFI" type="Type100"/>
<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" use="required"/>
<xs:attribute name="CPCURR" type="nssmc_c46:CurrencyClass_t"
use="required"/>
<xs:attribute name="OPERTYPE" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="OPEREVENT" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="ALLKO" type="xs:nonNegativeInteger"
use="required"/>
<xs:attribute name="ALLKP" type="xs:nonNegativeInteger"
use="required"/>
<xs:attribute name="ALLNOM" type="nominal" use="required"/>
<xs:attribute name="ALLCURR" type="nssmc_c46:CurrencyClass_t"
use="required"/>
<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSOblikopR-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSOblikopR-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSVirtdokcpR-row">
<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="EMEDRPOU" type="Type100" use="required"/>
<xs:attribute name="EMNAME" type="Type254" use="required"/>
<xs:attribute name="EMLEI" type="Type100"/>
<xs:attribute name="CPCODE" type="nssmc_c7:FinInstrClass_t"
use="required"/>
<xs:attribute name="CFI" type="Type100"/>
<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" use="required"/>
<xs:attribute name="CPCURR" type="nssmc_c46:CurrencyClass_t"
use="required"/>
<xs:attribute name="DEPASSET" type="xs:nonNegativeInteger"/>
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362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

<xs:attribute name="CLNTTYPE" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:attribute name="CLNTNAME" type="Type254"/>
<xs:attribute name="CLNTTEDR" type="Type100" />
<xs:attribute name="CLNTLEI" type="Type100"/>
<xs:attribute name="CLNTACCTYPE" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:attribute name="CLNTACCQ" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:attribute name="ALCLNTCP" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:attribute name="ALCPVALUE" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:attribute name="ALCPCURR" type="nssmc_c46:CurrencyClass_t"/>
<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSVirtdokcpR-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSVirtdokcpR-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSRegisters-row">
<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="EMNAME" type="Type254" use="required"/>
<xs:attribute name="EMEDRPOU" type="Type100" use="required"/>
<xs:attribute name="EMLEI" type="Type100" use="required"/>
<xs:attribute name="REGCAUSE" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:attribute name="REGDATE" type="xs:date"/>
<xs:attribute name="RRECIVEDATE" type="xs:date"/>
<xs:attribute name="RRECIVER" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:attribute name="TRANSFERWAY" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSRegisters-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSRegisters-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

- у зв’язку із цим рядки 279-335 вважати рядками 242-298, рядки 523-537
вважати рядками 378-392, рядки 575-587 вважати рядками 410-422, рядок 600
вважати рядком 423.
Директор департаменту
інформаційних технологій
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