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1. Національний банк України змінив порядок здійснення валютних
інтервенцій
Відтепер інтервенції на міжбанківському валютному ринку здійснюватимуться у
формі:
- інтервенції за єдиним курсом;
- валютного аукціону;
- інтервенції за найкращим курсом;
- адресної інтервенції.
Інтервенція за єдиним курсом здійснюється НБУ шляхом збирання заявок суб’єктів
ринку на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти за єдиним визначеним обмінним курсом
та подальшого їх пропорційного задоволення в межах визначеного обсягу валютної
інтервенції або розміщенням пропозиції з купівлі/продажу іноземної валюти в торговельноінформаційній системі за єдиним визначеним обмінним курсом та укладенням угод із
суб’єктами ринку в порядку акцептування ними пропозиції до вичерпування обсягу
валютної інтервенції.

Учасниками інтервенції за єдиним курсом можуть бути всі суб’єкти ринку, що мають
доступ до Системи підтвердження угод та/або торговельно-інформаційних систем, таких як
Bloomberg, Thomson Reuters та інших.
Валютний аукціон – операції, що проводяться шляхом розподілу визначеного обсягу
інтервенції між тими суб’єктами ринку, які запропонували найкращу ціну на
купівлю/продаж іноземної валюти. Щодо валютного аукціону, то така форма валютної
інтервенція здійснюватиметься у відповідності до окремих нормативно-правових актів
НБУ.
Інтервенції за найкращим курсом відбуватимуться такими шляхами як у вигляді
запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти в суб’єктів ринку через
торговельно-інформаційні системи або вибору найкращої ціни купівлі/продажу іноземної
валюти з наявних у торговельно-інформаційних системах котирувань суб’єктів ринку, та
укладення угод із суб’єктом ринку, який запропонував цю ціну. Учасником такої валютної
інтервенції є суб’єкт, який входить до переліку 20 банків, які мають найкращий загальний
рейтинг за підсумками попереднього кварталу.
НБУ за результатами валютної інтервенції у формі інтервенції за єдиним курсом,
валютного аукціону, інтервенції за найкращим курсом здійснює з суб’єктами ринку
операції з купівлі або продажу іноземної валюти в межах лімітів на операції НБУ на
міжбанківському валютному ринку України, що установлені НБУ.
Адресна інтервенція здійснюватиметься на підставі окремого рішення Правління
Національного банку й зумовлюється національними інтересами України та здійснюється
у виняткових випадках на підставі звернення Уряду України.
Відповідні положення закріплені у постанові Правління НБУ від 28 березня 2018
року № 32 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку
України та рішенні Правління НБУ від 28 березня 2018 року № 158.
2. Відтепер код УКТЗЕД у фіскальному чеку
Відповідно до внесених змін до наказу Міністерства фінансів України «Про
затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів...» від 21.01.2016
№ 13 передбачено фіскальний касовий чек на продаж товарів і послуг повинен містити такі
обов’язкові реквізити як код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у
випадках, передбачених чинним законодавством), зокрема це стосується суб’єктів
реалізації пального відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а саме
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використанням режиму попереднього програмування найменування для пального із
зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД ( 584-18 ), цін товарів (послуг) та
обліку їх кількості.
Також код УКТЗЕД повинен код УКТ ЗЕД необхідно зазначати у фіскальному
касовому чеку за приймання та переказ готівкових коштів через ПТКС якщо переказ
призначений для оплати товарів (послуг), що придбаваються, а також якщо це передбачено
правилами (регламентом) отримувача коштів.
Зміни, що внесені до Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення
про форму та зміст розрахункових документів...» набули чинності 06.04.2018.
3. Альтернативний законопроект про валюту подано на розгляд до Верховної
Ради України
03.04.2018 у Верховній Раді України зареєстровано законопроект про валюту №
8152-1 від групи депутатів. Головна відмінність законопроекту № 8152-1 президентського
у встановленні та введенні загальних заходів захисту. Так, законопроектом № 8152-1
передбачено ведення заходів захисту на строк не більше шести місяців не більшого одного
разу на календарний рік, хоча президентський законопроект № 8152 не встановлює
кількісне обмеження щодо введення таких заходів та строк їх застосування може бути
продовжено більше чим на 6 місяців. Альтернативний проект закону закріплює такі
обов’язкові умови як:
- підтвердження системних ризиків, які загрожують фінансовій стабільності та
містять фактичні ознаки нестійкого фінансового стану банківської та/або фінансової
системи держави та обставини, що загрожують фінансовій стабільності; наявні або
потенційні загрози значного тиску на платіжний баланс України;
- обґрунтування обраних заходів захисту відповідно до існуючих системних ризиків
і загроз фінансовій стабільності та підтвердження необхідності і ефективності їх
застосування у вигляді оцінки очікуваного і фактичного впливу заходів захисту на
забезпечення фінансової стабільності та економічний і соціальний розвиток;
- офіційне повідомлення про запровадження заходів захисту.
Щодо такого захисту як обов’язковий продаж валютної виручки, то альтернативним
законопроектом передбачено встановлення максимальної кількості обов’язкового продажу
частини валютної виручки у розмірі, який не перебільшує 50 % та не застосовується до
суми, що менша 50 тис. євро .

Нагадаємо, що прийняття Закону « Про валюту», покликане уніфікувати валютне
законодавство в одному нормативно-правовому актів та замінити нормативно-правові акти
такі як Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і
валютного контролю» та Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті».
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