НАКАЗ
19.12.2016

м. Київ

№ 207

Щодо внесення змін до
Опису розділів та схем ХМL
файлів електронної форми
адміністративних
даних
організаторів торгівлі
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», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02.06.2011 р. за № 658/19396 (із змінами і
доповненнями), та з метою упорядкування складання організаторами торгівлі
електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про
порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності
організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних
документів 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 р. № 1284, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.10.2012 р. за № 1738/22050, із змінами і доповненнями, з
урахуванням змін, внесених рішенням Комісії від 01.12.2015 р. № 2003 «Про
внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних
щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації
та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.12.2015 р. за № 1602/28047,
Н А К А З У Ю:
1. Внести до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми
адміністративних даних організаторів торгівлі, затвердженого наказом Голови
Комісії від 19.01.2016 р. № 7, наступні зміни:

1) в підрозділі 4.4 «Вміст довідок про пруденційні нормативи організатора
торгівлі та про розрахунок коефіцієнта покриття зобов’язань учасників
клірингу, довідок про вихідні дані для розрахунку: розміру власних коштів;
фіксованих накладних витрат; вартості високоліквідних активів; нормативу
достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику»
розділу 4 «Щомісячні дані» доповнити таблицю після рядка 51 новим рядком
такого змісту:
52.

GKPZ

Сума поточних зобов’язань, грн

У зв’язку з цим рядки 52 – 60 вважати відповідно рядками 53 – 61;
2) в Додатку 2 «Схема XSD «DayExch» щоденних даних» викласти рядок
70 в новій редакції:
70

<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

3) Додаток 3 «Схема XSD «MonthExch» щомісячних даних» доповнити
після рядка 163 новим рядком такого змісту:
164

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

У зв’язку з цим рядки 164 – 191 вважати відповідно рядками 165 – 192.
2. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення
цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити
опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

