НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
НАКАЗ
28.02.2019

м. Київ

№ 42

Про внесення змін до Опису розділів
та схем ХМL 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 і
доповненнями), на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі – Комісія) від 13.12.2018 р. № 867 «Про внесення змін
до Положення про порядок звітування депозитарними установами до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 11.01.2019 р. за № 30/33001,
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. Цей наказ набирає чинності з дати набрання чинності рішенням Комісії
від 13.12.2018 р. № 867 «Про внесення змін до Положення про порядок
звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку», але не раніше дати оприлюднення.
3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення
цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 28.02.2019 № 42

Зміни
до Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми
адміністративних даних депозитарних установ
1. В розділі 2:
1) доповнити першу таблицю новими рядками 3 – 4 такого змісту:
3. DTSZ_OC_NF Довідка про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах
номінальним утримувачам/в іноземній фінансовій установі
4. DTSZ_VI_NH Довідка про факти порушення номінальним утримувачем встановлених
вимог законодавства України

2) доповнити новими пунктами 2.3 – 2.4 такого змісту:
«
2.3 Довідка про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах
номінальним утримувачам/в іноземній фінансовій установі
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSZ_OC_NF» та містять реквізити:
№
з/п
1.

Атрибут XML

Призначення

EV_TYP

2.

NF_NAME

3.

NF_CNTR

4.

NF_IDCD

5.

NF_LEI

6.

NF_OPN

7.

NF_CLS

8.

Z_PRYM

Вид події: «1» - відкриття депозитарною установою рахунку
(рахунків) у цінних паперах номінальному утримувачу; «2» відкриття депозитарній установі рахунку (рахунків) у цінних
паперах в іноземній фінансовій установі
Дані про номінального утримувача/іноземну фінансову установу:
повне найменування
Дані про номінального утримувача/іноземну фінансову установу:
країна реєстрації 1
Дані про номінального утримувача/іноземну фінансову установу:
номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження
Дані про номінального утримувача/іноземну фінансову установу:
ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором
юридичних осіб (код LEI)
Відкрито рахунків за договором з номінальним утримувачем/з
іноземною фінансовою установою, шт.
Закрито рахунки за договором з номінальним утримувачем/з
іноземною фінансовою установою, шт.
Примітки

1

Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

2
2.4 Довідка про факти порушення номінальним
встановлених вимог законодавства України

утримувачем

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSZ_VI_NH» та містять реквізити:
№
з/п
1.
2.
3.

Атрибут XML

Призначення

NH_NAME
NH_CNTR
NH_IDCD

4.

NH_LEI

5.

DEVENT

6.

TEVENT

7.
8.
9.

Z_EDRE
Z_ENAME
Z_ISIN

10.

Z_ZKR

11.

Z_ZKS

12.

Z_ZVS

13.

Z_PRYM

Дані про номінального утримувача: повне найменування
Дані про номінального утримувача: країна реєстрації1
Дані про номінального утримувача: номер реєстрації юридичної
особи в країні її місцезнаходження
Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за
міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
Дата виявлення порушення номінальним утримувачем встановлених
вимог законодавства України
Тип порушення: «1» - ненадання інформації про власників цінних
паперів; «2» - ненадання інформації про власників пакетів акцій; «3»
- нерозкриття інформації на запит суб’єктів, визначених частиною
першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему
України»; «4» - ненадання інформації ш;одо ідентифікаційних даних
клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального
утримувача у встановлених законодавством випадках; «5» невиконання законодавства України з питань застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій); «6» - зарахування цінних паперів українських
емітентів на рахунки у цінних паперах клієнтів номінального
утримувача, клієнтів клієнта номінального утримзшача, які є
резидентами України в значенні, наведеному в Податковому кодексі
України; «7» - зменшення розміру власних коштів2; «8» - інше
Дані емітента: код за ЄДРПОУ
Дані емітента: повне найменування
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних
паперів
Загальна кількість рахунків номінального утримувача, на яких
обліковуються цінні папери, шт.
Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах
номінального утримувача, шт.
Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні
сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів,
грн
Примітки

1

Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
2
Заповнюються у разі зменшення розміру власних коштів нижче значення, встановленого законодавством
України.

».
2. В розділі 3:
1) доповнити першу таблицю рядком 2 такого змісту:

3
2. DTSZ_OOP_F Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою з
цінними паперами, які обліковуються на її рахунку у цінних паперах в
іноземній фінансовій установі

2) в пункті 3.1:
а) доповнити таблицю новим рядком 4 такого змісту:
4.

E_LEI

Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним
ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

У зв’язку з цим рядки 4 – 28 вважати відповідно рядками 5 – 29;
б) у таблиці в рядку 13 графу «Призначення» викласти в такій редакції:
«Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів,
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні
сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.»;
в) доповнити таблицю новими рядками 14 – 16 такого змісту:
14.
15.

NH_NAME
NH_LEI

16.

NH_CNTR

Дані про номінального утримувача: найменування
Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за
міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
Дані про номінального утримувача: країна реєстрації 5

У зв’язку з цим рядки 14 – 29 вважати відповідно рядками 17 – 32;
г) у таблиці в рядку 19 в графі «Призначення» слово «Кількість» замінити
словами «Дані про цінні папери: кількість»;
ґ) у таблиці в рядку 21 графу «Призначення» викласти в такій редакції:
«Обслуговування
операції:
"1"
–
за
розпорядженнями
депонентів/номінального
утримувача,
керуючих
рахунками
депонентів/номінальних утримувачів; "2" – унаслідок виконання безумовної
операції з цінними паперами; "3" – на підставі отриманої інформації від
депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі; «4» – на підставі
отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних
паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних
паперів проти оплати», «5» - інше»;
д) у таблиці в рядках 23 – 27 в графі «Призначення» слово «депонентів» в
усіх випадках замінити словами «депонентів/номінальних утримувачів»;
е) у таблиці в рядку 28 в графі «Призначення» слово «інші» замінити
словом «інше»;
3) доповнити новим пунктом 3.2 такого змісту:

4
«
3.2 Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою з
цінними паперами, які обліковуються на її рахунку у цінних паперах в
іноземній фінансовій установі
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSZ_OOP_F» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
NN
1.
Номер за порядком
FC_NAME
2.
Дані про іноземну фінансову установу: найменування
FC_LEI
3.
Дані про іноземну фінансову установу: ідентифікаційний номер за
міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
FC_CNTR
4.
Дані про іноземну фінансову установу: країна реєстрації1
Z_ENAME
5.
Дані емітента: повне найменування
E_UCNTR
6.
Дані емітента: країна реєстрації 1
E_CNCONR
7.
Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або
банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент
цінних паперів (емітент – нерезидент)
E_LEI
8.
Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним
ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
Z_ISIN
9.
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних
паперів
10. Z_CP_CFI
Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів
(код CFI)
11. Z_NOM_V
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера,
грн (за наявності)
12. CP_VALUT
Дані про цінні папери: код валюти 2
13. Z_ZAGV
Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів,
грн (за наявності)
Z_KCP
14.
Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт.
15. Z_VIDEP
Дані про власника: вид 3
16. Z_KRAINA
Дані про власника: країна реєстрації 1
17. Z_KCP_BL
Номер запису в журналі депозитарних операцій
18. Z_TOPR
Тип операції: «1» - зарахування прав на цінні папери; «2» - списання
прав на цінні папери; «3» - переказ прав на цінні папери (збільшення
кількості прав на цінні папери на рахунку); «4» - переказ прав на
цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку)
19. Z_TVDOG
Підстава для проведення депозитарної операції: «1» - договір
купівлі-продажу; «2» - договір міни; «3» - договір дарування; «4» спадкування (правонаступництво); «5» - інше
20. Z_POPR
Дані про місце вчинення правочину (найменування ринку): «1» регульований ринок; «2» - організований торговельний майданчик;
«3» - багатосторонній торговельний майданчик; «4» - інше
21. Z_POPRCTR
Дані про місце вчинення правочину: країна 1
22. Z_POPRCTY
Дані про місце вчинення правочину: місто
23. Z_PRYM
Примітки
1

Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
3
Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.

2

».
3. В розділі 5:

5
1) в першій таблиці в графі «Призначення» після слів «власниками цінних
паперів,» додати слова «номінальними утримувачами,»;
2) доповнити першу таблицю рядком 6 такого змісту:
6. DTSZ_pv_NH Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних
паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною
установою: Номінальний утримувач

У зв’язку з цим рядки 6 – 8 вважати відповідно рядками 7 – 9;
3) в пункті 5.3:
а) у таблиці в рядку 25 в графі «Призначення» слово «Держава» замінити
словами «Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава»;
б) у таблиці в рядку 42 в графі «Призначення» слова «керуючих
рахунком» замінити словами «відкритих рахунків»;
в) доповнити таблицю новими рядками 47 – 49 такого змісту:
47.

NH_OPN

48.

NH CLS

49.

NH RES

Відкрито рахунків за період за договорами з номінальними
утримувачами, шт.
Закрито рахунків за період за договорами з номінальними
утримувачами, шт.
Кількість відкритих рахунків номінальних утримувачів на кінець
періоду за договорами з номінальними утримувачами, шт.

У зв’язку з цим рядок 47 вважати рядком 50.
4) в пункті 5.4:
а) у таблиці в рядках 3 – 4 в графі «Призначення» слово «депонентів» в
усіх випадках замінити словами «депонентів/номінальних утримувачів»;
б) у таблиці в рядку 5 графу «Призначення» викласти в такій редакції:
«Обслуговування операції: за розпорядженнями номінальних утримувачів,
керуючих рахунками
депонентів/номінальних
утримувачів,
загальна
номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного
боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для
опціонних сертифікатів, грн.»;
в) доповнити таблицю новими рядками 15 – 17 такого змісту:
15.

Z_O652KO

16.

Z_O652CP

17.

Z_O652NV

Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті
652 Закону України «Про акціонерні товариства», загальна
кількість операцій, шт.
Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті
652 Закону України «Про акціонерні товариства», загальна
кількість цінних паперів, шт.
Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті
652 Закону України «Про акціонерні товариства», загальна
номінальна вартість цінних паперів, грн

У зв’язку з цим рядки 15 – 27 вважати відповідно рядками 18 – 30;
5) в пункті 5.5:
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а) в назві пункту після слів «власниками цінних паперів,» додати слова
«номінальними утримувачами,»;
б) доповнити таблицю новим рядком 5 такого змісту:
5.

E_LEI

Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним
ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

У зв’язку з цим рядки 5 – 59 вважати відповідно рядками 6 – 60;
в) у таблиці в рядку 8 графу «Призначення» викласти в такій редакції:
«Дані про депозитарій/іноземну фінансову установу: код за ЄДРПОУ/
ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру
країни, де офіційно зареєстрована іноземна фінансова установа»;
г) доповнити таблицю новим рядком 9 такого змісту:
9.

Z_D_LEI

Дані
про
депозитарій/іноземну
фінансову
установу:
ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором
юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

У зв’язку з цим рядки 9 – 60 вважати відповідно рядками 10 – 61;
ґ) у таблиці в рядку 10 в графі «Призначення» слово «депозитарій»
замінити словами «депозитарій/іноземну фінансову установу»;
д) у таблиці в рядку 14 графу «Призначення» доповнити словами «(за
наявності)»;
е) у таблиці в рядку 16 в графі «Призначення» після слів «рахунків
власників цінних паперів,» додати слова «відкритих в депозитарній установі,»;
є) у таблиці в рядку 18 в графі «Призначення» після слів «для опціонних
сертифікатів,» додати слова «на рахунках у цінних паперах власників,»;
ж) у таблиці в рядках 40 – 42 графу «Призначення» доповнити
посиланням на виноску «4»;
з) додати після таблиці виноску «5» в такій редакції:
«5 Рядки заповнюються за кожним номінальним утримувачем.»;
6) доповнити новим пунктом 5.6 такого змісту:
«
5.6 Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних
паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною
установою: Номінальні утримувачі
Рядки заповнюються за кожним номінальним утримувачем щодо окремих інформаційних
рядків Довідки про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів,
номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSZ_pv_NH» та містять реквізити:
№
Атрибут XML
Призначення
з/п
REF_NN
Номер за порядком інформаційного рядка в «Довідці про перелік
1.
випусків цінних паперів за власниками цінних паперів,
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2.
3.

NH_NAME
NH_IDCD

4.

NH_LEI

5.
6.
7.

NH_RVK
NH_VALUT
NH_TOTR

8.

NH_TOTS

9.

NH_TOTV

10.

Z_PRYM

1

номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною
установою», до якого відноситься даний рядок щодо номінального
утримувача
Номінальний утримувач: найменування
Номінальний утримувач: ідентифікаційний код з торговельного,
судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована
іноземна фінансова установа
Номінальний утримувач: ідентифікаційний номер за міжнародним
ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
Номінальний утримувач: розмір власних коштів
Номінальний утримувач: код валюти 1
Номінальний утримувач: кількість рахунків за номінальним
утримувачем, відкритих в депозитарній установі, на яких
обліковуються цінні папери, шт.
Номінальний утримувач: загальна кількість цінних паперів на
рахунках у цінних паперах номінального утримувача у депозитарній
установі, шт.
Номінальний утримувач: загальна номінальна вартість цінних
паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що
припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для
опціонних сертифікатів, на рахунках у цінних паперах номінального
утримувача, грн
Примітки

Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

»;
У зв’язку з цим пункти 5.6 – 5.8 вважати відповідно пунктами 5.7 – 5.9;
7) в пункті 5.7:
а) назву пункту доповнити словами «, які обслуговуються депозитарною
установою»;
б) у таблиці рядок 3 виключити.
У зв’язку з цим рядки 4 – 29 вважати відповідно рядками 3 – 28;
в) у таблиці рядок 5 виключити.
У зв’язку з цим рядки 6 – 28 вважати відповідно рядками 5 – 27;
г) у таблиці в рядку 8 в графі «Призначення» слова «, премія – для
опціонних сертифікатів» замінити словами «на дату реєстрації випуску, грн»;
ґ) у таблиці в рядку 10 графу «Призначення» викласти в такій редакції:
«Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів,
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні
сертифікати участі, премія – для опціонних сертифікатів, грн.»;
д) доповнити таблицю новими рядками 11 – 13 такого змісту:
11.
12.

NH_NAME
NH_LEI

13.

NH_KRAINA

Дані про номінального утримувача: найменування
Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за
міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
Дані про номінального утримувача: країна реєстрації 1
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У зв’язку з цим рядки 11 – 27 вважати відповідно рядками 14 – 30;
е) у таблиці в рядку 21 в графі «Призначення» слова «то вказуються»
замінити словом «зазначаються»;
є) у таблиці в рядку 26 в графі «Призначення» слово «Кількість» замінити
словами «Дані про власника: кількість»;
ж) у таблиці в рядку 27 в графі «Призначення» слово «Частка» замінити
словами «Дані про власника: частка»;
з) у таблиці рядки 28 – 29 виключити.
У зв’язку з цим рядок 30 вважати рядком 28.
4. В Додатку 1 «Схема XSD «IrregDepOrg» нерегулярних даних»:
1) доповнити новими рядками 17 – 44 такого змісту:
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

<simpleType name="LEI">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="money">
<restriction base="decimal">
<fractionDigits value="2"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="OC_NF_EventType">
<restriction base="integer">
<enumeration value="1"/>
<enumeration value="2"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="VI_VH_EventType">
<restriction base="integer">
<enumeration value="1"/>
<enumeration value="2"/>
<enumeration value="3"/>
<enumeration value="4"/>
<enumeration value="5"/>
<enumeration value="6"/>
<enumeration value="7"/>
<enumeration value="8"/>
</restriction>
</simpleType>

У зв’язку з цим рядки 17 – 156 вважати відповідно рядками 45 – 184;
2) доповнити новими рядками 175 – 227 такого змісту:
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

<element name="DTSZ_OC_NF">
<complexType>
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<element name="row" form="qualified">
<complexType>
<attribute name="EV_TYP" use="required"
type="z:OC_NF_EventType"/>
<attribute name="NF_NAME" type="z:Type254"
use="required"/>
<attribute name="NF_CNTR" type="z:Type3"
use="required"/>
<attribute name="NF_IDCD" type="z:Type100"/>
<attribute name="NF_LEI" type="z:LEI"/>
<attribute name="NF_OPN" use="required"
type="nonNegativeInteger"/>
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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

<attribute name="NF_CLS" use="required"
type="nonNegativeInteger"/>
<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="DTSZ_VI_VH">
<complexType>
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<element name="row" form="qualified">
<complexType>
<attribute name="NH_NAME" type="z:Type254"
use="required"/>
<attribute name="NH_CNTR" type="z:Type3"
use="required"/>
<attribute name="NH_IDCD" type="z:Type100"/>
<attribute name="NH_LEI" type="z:LEI"/>
<attribute name="DEVENT" type="date"
use="required"/>
<attribute name="TEVENT" use="required"
type="z:VI_VH_EventType"/>
<attribute name="Z_EDRE" type="z:EDRPOU"/>
<attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"/>
<attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
<attribute name="Z_ZKR" use="required"
type="nonNegativeInteger"/>
<attribute name="Z_ZKS" use="required"
type="nonNegativeInteger"/>
<attribute name="Z_ZVS" type="z:money"
use="required"/>
<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>

У зв’язку з цим рядки 175 – 184 вважати відповідно рядками 228 – 237.
5. В Додатку 2 «Схема XSD «DayDepOrg» щоденних даних»:
1) доповнити новими рядками 17 – 56 такого змісту:
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

<simpleType name="CFI">
<restriction base="string">
<pattern value="[A-Z]{6}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="LEI">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="money">
<restriction base="decimal">
<fractionDigits value="2"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="OOP_OprType">
<restriction base="integer">
<enumeration value="1"/>
<enumeration value="2"/>
<enumeration value="3"/>
<enumeration value="4"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="OOP_AgrType">
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

<restriction base="integer">
<enumeration value="1"/>
<enumeration value="2"/>
<enumeration value="3"/>
<enumeration value="4"/>
<enumeration value="5"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="OOP_PlcType">
<restriction base="integer">
<enumeration value="1"/>
<enumeration value="2"/>
<enumeration value="3"/>
<enumeration value="4"/>
</restriction>
</simpleType>

У зв’язку з цим рядки 17 – 100 вважати відповідно рядками 57 – 140;
2) доповнити новим рядком 101 такого змісту:
101

<attribute name="E_LEI" type="z:LEI"/>

У зв’язку з цим рядки 101 – 140 вважати відповідно рядками 102 – 141;
3) доповнити новими рядками 111 – 113 такого змісту:
111
112
113

<attribute name="NH_NAME" type="z:Type254"/>
<attribute name="NH_LEI" type="z:LEI"/>
<attribute name="NH_CNTR" type="z:Type3"/>

У зв’язку з цим рядки 111 – 141 вважати відповідно рядками 114 – 144;
4) доповнити новими рядками 135 – 183 такого змісту:
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

<element name="DTSZ_OOP_F">
<complexType>
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<element name="row">
<complexType>
<attribute name="NN" type="positiveInteger"
use="required"/>
<attribute name="FC_NAME" type="z:Type254"
use="required"/>
<attribute name="FC_LEI" type="z:LEI"/>
<attribute name="FC_CNTR" type="z:Type3"
use="required"/>
<attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"
use="required"/>
<attribute name="E_UCNTR" type="z:Type3"
use="required"/>
<attribute name="E_CNCONR" type="z:Type100"/>
<attribute name="E_LEI" type="z:LEI"/>
<attribute name="EDRISI" type="z:Type10"/>
<attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
<attribute name="Z_CP_CFI" type="z:CFI"/>
<attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
<attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"
use="required"/>
<attribute name="Z_ZAGV" type="z:money"/>
<attribute name="Z_KCP" type="double"
use="required"/>
<attribute name="Z_VIDEP" type="z:Type3"
use="required"/>
<attribute name="Z_KRAINA" type="z:Type3"
use="required"/>
<attribute name="Z_KCP_BL"
type="positiveInteger"/>
<attribute name="Z_TOPR" type="z:OOP_OprType"
use="required"/>
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170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

<attribute name="Z_TVDOG" type="z:OOP_AgrType"
use="required"/>
<attribute name="Z_POPR" type="z:OOP_PlcType"
use="required"/>
<attribute name="Z_POPRCTR" type="z:Type3"
use="required"/>
<attribute name="Z_POPRCTY" type="z:Type254"
use="required"/>
<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>

У зв’язку з цим рядки 135 – 144 вважати відповідно рядками 184 – 193.
6. В Додатку 4 «Схема XSD «QwartDepOrg» щоквартальних даних»:
1) доповнити новими рядками 18 – 56 такого змісту:
18
19
20
21
22

<simpleType name="LEI">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
</restriction>
</simpleType>

У зв’язку з цим рядки 18 – 437 вважати відповідно рядками 23 – 442;
2) доповнити новими рядками 221 – 226 такого змісту:
221
222
223
224
225
226

<attribute name="NH_OPN" use="required"
type="nonNegativeInteger"/>
<attribute name="NH_CLS" use="required"
type="nonNegativeInteger"/>
<attribute name="NH_RES" use="required"
type="nonNegativeInteger"/>

У зв’язку з цим рядки 221 – 442 вважати відповідно рядками 227 – 448;
3) доповнити новими рядками 252 – 257 такого змісту:
252
253
254
255
256
257

<attribute name="Z_O652KO" use="required"
type="nonNegativeInteger"/>
<attribute name="Z_O652CP" use="required"
type="nonNegativeInteger"/>
<attribute name="Z_O652NV" use="required"
type="z:money"/>

У зв’язку з цим рядки 252 – 448 вважати відповідно рядками 258 – 454;
4) рядок 281 викласти в такій редакції:
281

<attribute name="NN" type="positiveInteger"

5) доповнити новим рядком 282 такого змісту:
282

use="required"/>

У зв’язку з цим рядки 282 – 454 вважати відповідно рядками 283 – 455;
6) доповнити новим рядком 286 такого змісту:
286

<attribute name="E_LEI" type="z:LEI"/>

У зв’язку з цим рядки 286 – 455 вважати відповідно рядками 287 – 456;
7) доповнити новим рядком 290 такого змісту:
290

<attribute name="Z_D_LEI" type="z:LEI"/>
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У зв’язку з цим рядки 290 – 456 вважати відповідно рядками 291 – 457;
8) доповнити новими рядками 347 – 350 такого змісту:
347
348
349
350

<key name="DTSZ_pv-key">
<selector xpath="*"/>
<field xpath="@NN"/>
</key>

У зв’язку з цим рядки 347 – 457 вважати відповідно рядками 351 – 461;
5) доповнити новими рядками 352 – 376 такого змісту:
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

<element name="DTSZ_pv_NH">
<complexType>
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<element name="row" form="qualified">
<complexType>
<attribute name="REF_NN" type="positiveInteger"
use="required"/>
<attribute name="NH_NAME" type="z:Type254"
use="required"/>
<attribute name="NH_IDCD" type="z:Type100"/>
<attribute name="NH_LEI" type="z:LEI"/>
<attribute name="NH_RVK" type="z:money"/>
<attribute name="NH_VALUT" type="z:Type3"
use="required"/>
<attribute name="NH_TOTR" use="required"
type="nonNegativeInteger"/>
<attribute name="NH_TOTS" use="required"
type="nonNegativeInteger"/>
<attribute name="NH_TOTV" type="z:money"/>
<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>

У зв’язку з цим рядки 352 – 461 вважати відповідно рядками 377 – 486;
9) рядки 383 – 384 виключити.
У зв’язку з цим рядки 385 – 486 вважати відповідно рядками 383 – 484;
10) рядок 386 виключити.
У зв’язку з цим рядки 387 – 484 вважати відповідно рядками 386 – 483;
11) рядок 389 виключити.
У зв’язку з цим рядки 390 – 483 вважати відповідно рядками 389 – 482;
12) доповнити новими рядками 392 – 394 такого змісту:
392
393
394

<attribute name="NH_NAME" type="z:Type254"/>
<attribute name="NH_LEI" type="z:LEI"/>
<attribute name="NH_KRAINA" type="z:Type3"/>

У зв’язку з цим рядки 392 – 482 вважати відповідно рядками 395 – 485;
13) рядки 409 – 410 виключити.
У зв’язку з цим рядки 411 – 485 вважати відповідно рядками 409 – 483;
14) доповнити новими рядками 482 – 485 такого змісту:
482
483

<keyref name="DTSZ_pv_NH-keyref" refer="z:DTSZ_pv-key">
<selector xpath="z:DTSZ_pv_NH/*"/>
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484
485

<field xpath="@REF_NN"/>
</keyref>

У зв’язку з цим рядки 482 – 483 вважати відповідно рядками 486 – 487.

Директор департаменту
інформаційних технологій

Є. Фоменко

