
Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

Тижневий дайджест новин з 14 по 18 квітня 2014 р. 

Сьогодні в дайджесті: 

 

 Новини Асоціації; 

 Новини держзакупівель; 

 Корупція у сфері держзакупівель; 

 Новини фондового ринку; 

 Новини аграрного ринку; 

 Новини ринку нафти та 

нафтопродуктів; 

 Новини ринку електроенергетики.

                                              

НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ 

Необхідність переведення державних закупівель в електронний формат – Олег Падалка 

(Відео-інтерв’ю) 

Директор Асоціації “Біржові та електронні майданчики” Олег Падалка 

завітав до студії телеканалу “112″ та розповів про роль державних 

закупівель в Україні та необхідність переведення торгів в електронний 

формат. Детальніше дивитись за посиланням 

 

 

НОВИНИ ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ 

“Закон был бы идеальным, если бы ввели электронные закупки” – Алексей 

Шалайский 

Верховная Рада за основу и в целом приняла новый закон о 

Госзакупках, который внес в парламент Кабмин. «За» документ 

проголосовало 226 народных депутатов. Детальніше дивитись за 

посиланням 

Новая редакция закона о госзакупках, Вы верите в антикоррупционную 

эффективность нового закона? – комментарий от Министра юстиции Павла Петренка 

Министр юстиции Павел Петренко прокоментировал для Forbes 

новую редакцию Закона о госзакупках. Детальніше дивитись за 

посиланням  
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З травня місяця стартує пілотний проект щодо реалізації конфіскованого майна на 

електронному аукціоні 

З травня поточного року в чотирьох регіонах України стартує 

пілотний проект щодо реалізації конфіскованого майна шляхом 

проведення електронного аукціону. Презентацію проекту можна 

переглянути тут (pptx.) 

За ініціативою Державної виконавчої служби України та Міністерства юстиції України 7 

квітня з питання впровадження даної систему було проведено круглий стіл. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

Спеціалісти Fabrikant.ua проаналізували фактори, які впливають на ефективність та 

прозорість закупок 

Проаналізовано інформацію про всі закупки, організовані 

на порталі, починаючи з вересня 2012 року. Основними 

факторами, які знижують ефективність торгів (тобто 

відсоток економії від початкової ціни, запропонованої в ході торгів) стали мінімальна 

кількість учасників та закритість торгових процедур. Не зважаючи на те, що ці данні не 

стали несподіванкою, варто відзначити, що залучення принаймні 2 потенційних 

постачальників дозволить значно збільшити відсоток економії на закупці (2,76% проти 

5,43%). Детальніше дивитись за посиланням 

 

Грузия сэкономила $ 200 млн благодаря введению электронных тендеров 

Благодаря десятикратному снижению стоимости участия компаний 

в тендерах в результате их “оцифровки”, конкуренция стала выше. 

А чем выше конкуренция, тем больше средств экономится для 

бюджета Грузии. Детальніше дивитись за посиланням 
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Ситуация с электронными госзакупками в Украине зашла в тупик — Transparency 

International 

Исполнительный директор «Transparency International Ukraine» 

(международный антикоррупционный центр) Алексей Хмара сказал 

на пресс-конференции, что на сегодня он констатирует провал идеи 

введения электронных госзакупок в Украине, хотя они должны 

сделать процедуру госзакупок более прозрачной. Детальніше 

дивитись за посиланням  

 

До конца года все госзакупки в РФ станут электронными 

Все федеральные заказчики должны будут перейти на электронную 

форму госзакупок с 1 июля, муниципальные — с начала 

следующего года. Соответствующий законопроект 

Минэкономразвития опубликовало вчера, сообщает «Коммерсант». 

Детальніше дивитись за посиланням  

 

КОРУПЦІЯ У СФЕРІ ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ 

Офшорные схемы, по которым работал бизнес Сергея Курченко 

Люди, лично знавшие юного бизнесмена в экзиле Сергея Курченко, 

говорят, что он начинал рисовать схемы на бумажке, а заканчивал 

— на потолке. Сотни фиктивных украинских фирм, десятки 

офшорных компаний и свыше шести сотен людей работали над 

воплощением планов олигарха из ниоткуда. Исследование некоторых документов, 

полученных журналистами “Слідства.Інфо” из бухгалтерии офиса Курченко, могут дать 

некоторое представление о том, как работала эта полуфиктивная корпорация. Детальніше 

дивитись за посиланням  
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Боротьба з корупцією в Україні та шляхи інтеграції в Європейський Союз – 

дослідження Центру політико-правових реформ, Transparency International та Центру 

протидії корупції 

Із чого має починатись успішна Україна? Із чого має починатись 

практична, а не декларативна європейська інтеграція України?  

На наше переконання, із двох речей – реальної боротьби з корупцією 

та реальної судової реформи.  

Саме цим двох напрямкам присвячено проект Інституту світової політики “Нова 

європейська політика”, з яким ми та наші партнери із Центру політико-правових реформ, 

представництво Transparency International в Україні та Центр протидії корупції – йдемо 

сьогодні в люди. Детальніше дивитись за посиланням  

 

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

На должность главы Нацкомфинуслуг назначен Андрей Волков 

Кабинет министров назначил председателем Национальной 

комиссии, осуществляющей государственную регуляцию в сфере 

рынков финансовых услуг, Андрея Волкова. Он является 

основателем и управляющим партнером Investohills Capital, а также 

председателем наблюдательного совета страховой компании 

“Ритейл-Страхование”. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Ассоциация “Украинские фондовые торговцы” выступает за право разрабатывать 

требования к программным продуктам на фондовом рынке 

Ассоциация “Украинские фондовые торговцы” (АУФТ) предложила 

Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 

делегировать ей полномочия учета, установления требований к 

программным продуктам и программному обеспечению 

автоматизированных, информационных и информационно-

телекоммуникационных систем, используемых торговцами ценными 

бумагами на фондовом рынке, а также осуществления контроля за соблюдением таких 

требований. Детальніше дивитись за посиланням 
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Подписан меморандум взаимопонимания о подготовке к первому IPO на Бакинской 

фондовой бирже 

Бакинская фондовая биржа (БФБ) сегодня провела презентацию 

собственной листинговой консультационной программы. 

Как заявил на презентации заместитель председателя Госкомитета 

по ценным бумагам Ильгар Мурадов, низкая информированность 

вновь созданных акционерных обществ является одной из проблем рынка ценных бумаг. 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ  

Реформы в сельскохозяйственном секторе увеличит ВВП на 4%, а продуктивность 

возрастет на 30% – Всемирный банк 

Всемирный банк призывает Украину провести качественную 

реформу аграрного сектора и готов помочь украинскому 

правительству ресурсами и технологиями. Увеличение 

продуктивности сельскохозяйственного сектора на 30% в 

среднесрочной перспективе может дать рост ВВП в 4,4%. Об этом 

сегодня на встрече с министром аграрной политики и продовольствия Украины Игорем 

Швайкой заявила представитель Всемирного банка, руководитель сектора устойчивого 

развития по Украине, Беларуси и Молдове Тамара Сулухиа. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

НОВИНИ РИНКУ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ 

Ігор Єремеєв пропонує реалізовувати всі енергоносії в Україні через електронні торги 

Під прикриттям військової агресії Росії українські олігархи 

влаштували перерозподіл державних ресурсів. На телебаченні та в 

інтернеті триває інформаційна війна. Підконтрольні олігархам 

фракції “Економічний розвиток” (Коломойський) і “Суверенна 

європейська Україна” (Єремеєв) шантажують уряд, відмовляючись 

підтримувати законопроекти. Детальніше дивитись за посиланням  
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НОВИНИ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

Корупція на енергетичному ринку України продовжується, навіть при новому уряді 

країни 

Російська окупація Криму стала причиною того, що з першого 

квітня ДП “Енергоринок” (виконує функції оптового покупця та 

постачальника) зупинив закупівлю електроенергії від кримських 

генеруючих компаній. 

Про це на засіданні Ради оптового енергоринку (ОРЕ) 2 квітня 2014 року повідомив 

заступник директора з розвитку ДП “Енергоринок” Володимир Євдокімов. Детальніше 

дивитись за посиланням  
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