НАКАЗ
14.04.2016

м. Київ

№ 51

Про внесення змін до Опису розділів
та схем ХМL файлів електронної
форми адміністративних даних
торговців цінними паперами
Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 13.05.2011 року №491 «Про затвердження відкритого
формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02.06.2011 року за №658/19396 (із змінами і
доповненнями) та з метою упорядкування складання торговцями цінними
паперами електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення
про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності
торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 25.09.2012 року №1283,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 року за
№1737/22049, зі змінами та доповненнями (далі – Положення),
Н А К А З У Ю:
1.
Внести в Опис розділів та схем XML файлів електронної форми
адміністративних даних торговців цінними паперами, затверджений наказом
Голови Комісії від 19.01.2016 року №8 (далі – Опис) наступні зміни:
у главі 1:
- підпункт 1.1 «Нормативні документи» доповнити новим абзацем 12
наступного змісту: «від 10.03.2016 року №273 «Про внесення змін до
Положення про порядок складання та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.»;
у главі 3:
- у підпункті 3.1 «Довідка про торговця цінними паперами» видалити з

таблиці рядки з номерами за порядком з 16 по 33, у зв’язку з чим рядки з
номерами за порядком з 34 по 44 вважати, відповідно, рядками з 16 по 26;
- у підпункті 3.6 «Вміст довідок про пруденційні нормативи торговця
цінними паперами та про розрахунок коефіцієнта покриття операційного
ризику (крім банків), довідок про вихідні дані для розрахунку: показника
мінімального розміру регулятивного капіталу; нормативу адекватності
регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня,
коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної
ліквідності; суми активів, зважених за ступенем ризику» додати в
таблицю після рядка з номером 39 за порядком новий рядок 40 з вмістом
40. GKOPP

Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім
банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та доходи,
нараховані за ними (грн)

, у зв’язку з чим рядки з номерами за порядком з 40 по 69 вважати,
відповідно, рядками з 41 по 70;
у додатку 2 «Схема XSD «MonthTrds» щомісячних даних»:
видалити з таблиці рядки з номерами за порядком з 98 по 115, у
зв’язку з чим вважати, відповідно, рядки з номерами за порядком з 116 по
387 рядками з 98 по 369;
додати в таблицю після рядка з номером 167 за порядком новий
рядок 168 з вмістом
168

<attribute name="GKOPP" type="z:money"/>

, у зв’язку з чим рядки з номерами за порядком з 168 по 369 вважати,
відповідно, рядками з 169 по 370.
2.
Цей наказ набуває чинність не раніше дня набрання чинності
рішенням Комісії від 10.03.2016 року №273 «Про внесення змін до Положення про
порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності
торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.3016
року за №475/28605.
3.
Департаменту
інформаційних
технологій
та
діловодства
забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.
4.
Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити
опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.
5.
Цей
характеру.
6.

наказ

є

окремим

документом

нормативно-технічного

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

