НАКАЗ
22.04.2013

м. Київ

№ 251

Щодо опису розділів та схем XML –
файлів електронної форми інформації
про програмний продукт (модуль)
відповідно до Порядку ведення обліку
програмних продуктів на фондовому
ринку
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 Державної комісією з цінних паперів та
фондового ринку та суб’єктами інформаційної взаємодії”, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396 та з метою
упорядкування ведення обліку програмних продуктів (модулів) на фондовому
ринку відповідно до пункту 4 рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 02.10.2012 № 1342 “Про затвердження Вимог до
програмних продуктів на фондовому ринку”, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19 жовтня 2012 р. за № 1760/22071, відповідно до Порядку
ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 13.11.2012 № 1617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня
2013 р. за № 141/22673,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на
основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі – електронна
форма) (додається), які подаються учасником фондового ринку (заявником)
відповідно до Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому
ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку 13 листопада 2012 року № 1617, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 р. за № 141/22673.

2. Електронна форма інформації про програмний продукт (модуль)
складається з файлу в електронному вигляді “INP.xml”, який відповідає схемі
“INP.xsd”.
3. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам
побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C
(http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та
правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка
містить
XML-схему,
що
відповідає
стандарту
W3C
–
(http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.
4. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів
та фондового ринку. Порядок елементів у XML - документі повинен точно
відповідати порядку, описаному XML-схемою.
5. Інформація, яка складається в електронній формі формуються з
використанням кодування “Windows-1251”.
6. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та
адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та
внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу
на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
7. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління
інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій)
забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.
8.

Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

9. Цей наказ набирає чинності з дня набуття чинності рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.10.2012
№ 1342 “Про затвердження Вимог до програмних продуктів на фондовому
ринку”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 р. за
№ 1760/22071, а саме з 12.05.2013.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку К.Кривенка.

Голови Комісії

Д. Тевелєв

ВНЕСЕНО:
Член Комісії

К. Кривенко
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ПОГОДЖЕНО:
Керівник апарату

Юридичний департамент

О. Сахнацька

І. Мартиненко

Загальному відділу:
Копію наказу надати члену Комісії К. Кривенко, Керівнику апарату, управлінню інформаційних технологій,
зовнішніх та внутрішніх комунікацій.

Вик.: В. Земляний
Тел.: 254-55-35

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 22.04.2013 № 251

Описи розділів та схем файлів в електронному вигляді
1. Опис структури файлу “INP.xml”. Електронна форма інформації про
програмний продукт (модуль).
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>
Заголовочний
тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' Відкриття
xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/SoftReports
головного
SoftReports.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/SoftReports'
тегу
D_EDRPOU= 'Код за ЄДРПОУ завника' D_NAME=
'Найменування заявника' STD= 'Дата подання інформації'
FID='Дата подання інформації' (STD та FID повинні співпадати)
NREG= 'True' TTYPE= '999' >
<DTSINP>
Тег відкриття
структури
«INP»
<z:row
Інформація
ІМ`Я_ПОЛЯ1=' Інформація_Поля1'
структури
ІМ`Я_ПОЛЯ2='Інформація_Поля2' ….
«INP»
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>
</DTSINP>
Заключний
тег структури
«INP»
</z:root >
Заключний
тег файлу
2. Файл схеми “INP.xsd”.*
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/SoftReports'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/SoftReports'
elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction
base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType
name='Type255'><restriction base='string'><maxLength value='255'
/></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction
base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType
name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1'
/></restriction></simpleType> <element name='root'><complexType><all>
<element name='DTSINP'>

<complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType>
<attribute name='NAME' type='z:Type255' />
<attribute name='VER' type='z:Type10' />
<attribute name='PRDTRGT' type='string' />
<attribute name='INPSGHN' type='z:Type1' />
</complexType></element></sequence></complexType></element>
</all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute
name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute
name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute
name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>
3. Структура та опис розділів електронної форми інформації.*
Назва
Зміст
елемента
NAME
Програмний продукт (модуль)
VER
Версія (оновлена версія) програмного продукту (модулю)
PRDTRGT Інформація про програмний продукт (модуль)
INPSGHN Порядок подання інформації до переліку програмних продуктів
на фондовому ринку (внесення інформації про програмний
продукт (модуль) – 1, надання інформації про оновлення
програмного продукту (модуля) або нової версії програмного
продукту (модуля) – 2)

