НАКАЗ
29.09.2017

м. Київ

№ 154

Щодо внесення змін до наказу
Голови Комісії щодо затвердження
Опису розділів та схем XML файлів
електронної форми адміністративних
даних депозитарних установ
Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 13.05.2011 р. № 491 «Про затвердження відкритого
формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії» (із змінами), на
виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(далі – Комісія) від 10.08.2017 р. № 584 «Про внесення змін до Положення про
порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку»,
Н А К А З У Ю:
1. В пункті 7 наказу Голови Комісії від 28.12.2015 р. № 257 «Щодо
затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми
адміністративних даних депозитарних установ» (зі змінами) слова та цифри «за
2015 та 2016 роки» замінити словами та цифрами «, які складаються станом на
дату до 30 вересня 2017, ».
2. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML 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.
3. Цей наказ набирає чинності з дати набрання чинності рішенням
Комісії від 10.08.2017 р. № 584 «Про внесення змін до Положення про порядок
звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку».
4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення

цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.
5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити
опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.
6. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 29.09.2017 № 154
Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми
адміністративних даних депозитарних установ
1. В розділі 2:
1) в пункті 2.1:
а) всюди по тексту в графі «Призначення» замінити посилання на
примітку 6 посиланням на примітку 1;
б) примітку 6 до таблиці виключити.
У зв’язку з цим примітки 7 – 9 вважати відповідно примітками 6 – 8 та
замінити всюди по тексту в графі «Призначення» посилання на примітки 7 – 9
посиланнями відповідно на примітки 6 – 8;
в) доповнити таблицю новим рядком 5 такого змісту:
E_OPF

5.

Дані емітента: організаційно-правова форма 6

У зв’язку з цим рядки 5 – 33 вважати відповідно рядками 6 – 34.
г) всюди по тексту в графі «Призначення» замінити слово «зберігача»
словами «депозитарній установі».
2. В розділі 5:
2) в пункті 5.6:
а) всюди по тексту в графі «Призначення» замінити посилання на
примітку 5 посиланням на примітку 1;
б) примітку 5 до таблиці виключити.
У зв’язку з цим примітки 6 – 8 вважати відповідно примітками 5 – 7 та
замінити всюди по тексту в графі «Призначення» посилання на примітки 6 – 8
посиланнями відповідно на примітки 5 – 7;
в) доповнити таблицю новим рядком 7 такого змісту:
E_OPF

7.

Дані емітента: організаційно-правова форма 6

У зв’язку з цим рядки 7 – 30 вважати відповідно рядками 8 – 31.
г) всюди по тексту в графі «Призначення» замінити слово «зберігача»
словами «депозитарній установі».
3. В Додатку 1 «Схема XSD «IrregDepOrg» нерегулярних даних»:
1) доповнити новим рядком 72 такого змісту:
72

<attribute name="E_OPF" type="z:Type3"/>

У зв’язку з цим рядки 72 – 155 вважати відповідно рядками 73 – 156.
4. В Додатку 4 «Схема XSD «QwartDepOrg» щоквартальних даних»:
2) доповнити новим рядком 326 такого змісту:

2
<attribute name="E_OPF" type="z:Type3"/>

326

У зв’язку з цим рядки 326 – 408 вважати відповідно рядками 327 – 409.

Директор департаменту
інформаційних технологій

Є. Фоменко

