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1. Загальні відомості
Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного
складу і формату повідомлення admi.004 «Сповіщення від ЦОСЕП для учасників СЕП»
System Event Notification (далі по тексту - admi.004).
Визначення повідомлення в ISO 20022
Message Definition
admi.004 System Event Notification
«Сповіщення від ЦОСЕП для учасників
СЕП»

Застосування в СЕП
ЦОСЕП формує і надсилає повідомлення
admi.004 з метою інформування учасників
СЕП

Повідомлення admi.004 належить до групи Адміністративних повідомлень
(Administration Messages), яка використовується для обміну інформацією між ЦОСЕП та
Учасником СЕП.
ЦОСЕП формує та надсилає повідомлення admi.004 безпосередньому Учаснику
СЕП з метою сповіщення останнього щодо важливої інформації з боку СЕП. Формує та
надсилає повідомлення admi.004 тільки ЦОСЕП. Учасник СЕП не формує та не надсилає
повідомлення admi.004, а завжди є тільки отримувачем цього повідомлення.
Учасник СЕП, який є головним банком за 3 моделлю, або Учасник, який обслуговує
ASPSP, залежно від змісту повідомлення самостійно визначає, чи потрібно передати
отриману інформацію філіям ВМС та/або ASPSP. Форму подальшого передавання
інформації, отриманої від ЦОСЕП в admi.004, визначає цей Учасник в рамках технології
роботи ВМС або взаємодії з обслуговуваними ASPSP.
Викладене в цьому документі щодо Учасника СЕП стосується також Депозитарію,
який не є учасником СЕП, але здійснює обмін інформацією з ЦОСЕП в рамках механізму
«поставка проти оплати».
1.1. Стосовні документи
Терміни, скорочення та умовні позначення визначено в документі «СЕП-4. Загальні
правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Загальні
поняття та домовленості».
Правила ідентифікації повідомлень визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила
реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація»
(далі – правила Ідентифікації).
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1.2. Загальний опис повідомлення admi.004
Повідомлення admi.004 використовується для надання учаснику СЕП сповіщення –
текстової неформатованої інформації ("листа") від служби експлуатації СЕП (ЦОСЕП). Це
є аналогом файла "$_" в СЕП-3.
Повідомлення admi.004 формується ЦОСЕП та надсилається Учаснику СЕП.
Учасник СЕП, отримавши admi.004, не надає зворотного зв’язку у відповідь на
отримане від ЦОСЕП повідомлення admi.004. Однак залежно від змісту сповіщення, що
міститься в admi.004, Учасник СЕП повинен виконати певні дії або прийняти до відома
інформацію, що надсилається ЦОСЕП.
САБ учасника, отримавши admi.004, повинна негайно проінформувати персонал про
надходження сповіщення від ЦОСЕП та довести його текст для ознайомлення.

ЦОСЕП

Учасник

admi.004

Не передбачається повторне надсилання ЦОСЕП повідомлення admi.004 у відповідь
на запит admi.006 «Запит копії повідомлення». Таким чином, Учасник СЕП не формує і не
надсилає в СЕП admi.006 щодо повторного надсилання копії повідомлення admi.004.
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2. Структура повідомлення admi.004
Структура повідомлення admi.004 складається з одного загального блоку Зміст
сповіщення (Event Information).
Зміст сповіщення (Event Information) <EvtInf> - детальна інформація щодо
сповіщення. У даному блоці зазначається детальна інформація щодо сповіщення в описовій
формі. Блок є обов’язковим до заповнення.
Блок Зміст сповіщення (Event Information) містить реквізити нижчого рівня:
Зміст сповіщення
(Event Information)
Код сповіщення
(Event Code)
Параметр сповіщення
(Event Parameter)
Опис сповіщення
(Event Description)
Час сповіщення
(Event Time)

Код сповіщення (Event Code) <EvtCd> - власний код. Реквізит обов’язковий. В
даному реквізиті ЦОСЕП завжди вказує фіксоване значення «INFO».
Параметр сповіщення
(Event Parameter) <EvtParam> - описує параметр
сповіщення. Реквізит необов’язковий.
Реквізит може повторюватися у повідомленні до n разів, де n – це кількість
екземплярів параметрів сповіщення. Кожен окремий екземпляр описує один параметр
сповіщення в довільній формі. На даному етапі ЦОСЕП не заповнює цей реквізит.
Опис сповіщення (Event Description) <EvtDesc> - вільний текст, який
використовується для опису сповіщення. Реквізит обов’язковий.
ЦОСЕП у довільній формі зазначає текст сповіщення з метою інформування
Учасника СЕП.
САБ учасника має довести цей текст сповіщення до персоналу САБ.
Час сповіщення (Event Time) <EvtTm> - дата і час формування сповіщення в
ЦОСЕП. Реквізит необов’язковий.
ЦОСЕП зазначає дату та час формування сповіщення в ЦОСЕП.
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3. Реквізитний склад та правила заповнення admi.004
Inde x Lv Name
l
0

NBU_System Event
Notification V02
(admi.004.001.02)

XML Tag

Mult

Type / Code

Additional details
Означення в імплементації стандарту ISO 20022
для України

Застосування в СЕП

- SEP_Name: Сповіщення від ЦОСЕП для учасників ЦОСЕП

<SysEvtNtfctn>

1

1

Event Information

<EvtInf>

[1..1]

1.2

2

Event Code

<EvtCd>

[1..1]

надсилає Учаснику СЕП
сповіщення з метою інформування з
СЕП
- SEP_Usage: Сповіщення від ЦОСЕП, що боку СЕП
надсилається Учасникам СЕП, для надання важливої
інформації з боку ЦОСЕП
Тег
- SEP_Name: Зміст сповіщення
- - SEP_Usage: Детальна інформація щодо сповіщення
text{1,4}
[a-zA-Z09]{1,4}

- SEP_Name: Код сповіщення
- SEP_Usage: Власний код

ЦОСЕП вказує фіксоване значення
«INFO»

- SEP_Name: Параметр сповіщення
- SEP_Usage: Описує параметри сповіщення

1.3

2

Event Parameter

<EvtParam>

[0..*]

text{1,35}

ЦОСЕП не використовує реквізит
Параметр сповіщення на даному
етапі
ЦОСЕП зазначає текст сповіщення
- SEP_Name: Опис сповіщення
- SEP_Usage: Вільний текст, який використовується ("лист") у довільній формі
для опису сповіщення

1.4

2

Event Description

<EvtDesc>

[1..1]

text{1,1000}

1.5

2

Event Time

<EvtTm>

[0..1]

NBU_ISODate - SEP_Name: Час сповіщення
ЦОСЕП зазначає дату та час
Time
SEP_Usage: Дата і час формування сповіщення в формування сповіщення в ЦОСЕП
ЦОСЕП
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