
Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

Тижневий дайджест новин з 22 по 25 квітня 2014 р. 

Сьогодні в дайджесті: 

 

 Новини Асоціації; 

 Законодавство; 

 Новини держзакупівель; 

 Новини фондового ринку; 

 Новини аграрного ринку; 

 Новини газового ринку; 

 Новини ринку вугілля; 

 Новини ринку металу.

                                              

НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ 

22.04.2014. Асоціація «Біржові та електронні майданчики» запрошена до участі в 

міжвідомчих робочих групах з питань розвитку товарних біржових ринків 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запросило 

Асоціацію «Біржові та електронні майданчики» до участі в міжвідомчій 

робочій групі з питань розвитку товарних біржових ринків. Зазначена 

робоча група буде обійматися питаннями розвитку регульованих ринків 

товарних ресурсів та деривативів, обіг яких здійснюється на товарних 

ринках, від розробки пропозицій для Уряду та бізнесу щодо 

інфраструктурної моделі біржового ринку в цілому, концепції його розвитку до заходів із 

залучення учасників ринків до участі в біржових торгах з метою стимулювання розвитку 

біржових товарних ринків в Україні як механізмів прозорого ціноутворення та ведення 

бізнесу суб’єктами господарювання в будь-якій галузі. Детальніше дивитись за 

посиланням 

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА 

Набув чинності новий Закон «Про здійснення державних закупівель» 

У зв’язку з опублікуванням в «Голосі України», № 78 20.04.2014 р. 

набув чинності Закон України від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ «Про 

здійснення державних закупівель» (далі — закон № 1197). У даному 

документі на відміну від попереднього Закону України від 

01.06.2010 р. № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» 

(далі — закон № 2289) у кваліфікаційних вимогах до учасників 

державних закупівель відсутня вимога про наявність у них власних виробничих потужностей 

та/або центрів обслуговування на території України. Також законом № 1197 скасовується 

така процедура закупівлі, як електронний реверсивний аукціон; скорочується строк для 

подання пропозицій конкурсних торгів у разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі 

лікарських засобів і виробів медичного призначення з 15 до 10 робочих днів. Детальніше 

дивитись за посиланням  
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НОВИНИ ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ 

Яценюк: Система электронных торгов является первым шагом к снижению коррупции 

Введение системы электронных торгов позволит прозрачно 

проводить реализацию государственного имущества. Об этом сказал 

Премьер-министр Арсений Яценюк во время часа вопросов к 

правительству. Детальніше дивитись за посиланням  

 

Рівень електронних закупівель в країнах ЄС, їх обсяги та вартість – дослідження 

Європейської комісії 

Дослідження було проведено представниками Європейської комісії і 

головною метою цього дослідження є охарактеризувати та оцінити 

рівень електронних закупівель в країнах ЄС, їх обсяги та вартість. 

Більшість країн ЄС оцінили та підтвердили наші оцінки щодо 

електронних закупівель. 

Рівень електронних закупівель в країнах ЄС, їх обсяги та вартість (docx.) Детальніше 

дивитись за посиланням  

Украине за 3 месяца отменили госзакупки на 705 млн грн 

Только по результатам проведенного анализа документов по 

государственным закупкам за период с января по март 2014 года 

территориальные органы Госфининспекции Украины предупредили 

лишние потери государственных средств в сфере госзакупок на 

общую сумму 705,3 млн грн. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Бизнесмены Крыма начали получать электронные ключи для участия в госзаказе 

В Москве открылся десятый юбилейный форум-выставка “Госзаказ-

2014″. На нем участники обсудили результаты построения 

прозрачной системы государственного заказа. Детальніше 

дивитись за посиланням  
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Электронные закупки на госторгах Украины: To be or not to be 

Нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Эта народная 

мудрость пугает своей бесперспективностью. Особенно в отношении 

судьбы реверсивного аукциона. Сегодня Закон о госзакупках в 

Украине обязательное применение электронного аукциона упразднил, 

да еще с такой риторикой, что электронному инструменту теперь год 

придется доказывать, что белое – это белое, даже если «авторитетные» 

эксперты именуют его черным. Про электронные торги в Украине в 

преддверии принятия Закона писали так много и такую откровенную дурь, например, что 

электронные торги противоречат европейским стандартам, или что украинские чиновники не 

имеют компьютера, или не умеют им пользоваться, что спорить даже как – то неудобно. 

Особенно тронули предостережения о том, что российские ЭТП могут оставить детей без 

хлеба. Так и хочется сказать: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Детальніше 

дивитись за посиланням  

 

Процедура продажу арештованого майна через електронні торги удосконалюється – 

доручення Кабінету міністрів 

Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції удосконалити 

процедуру реалізації арештованого майна. Про це йдеться в 

протокольному рішенні уряду від 23 квітня. 

Зокрема, планується, що реалізація арештованого майна на 

прилюдних торгах і аукціонах буде здійснюватися в усіх регіонах 

країни, і в тих, які не беруть участі в експерименті із запровадженням нової системи 

проведення електронних торгів. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Система продажу арештованого майна на електронних торгах – широко 

використовується в європейських країнах 

Запропонована в Україні модель реалізації арештованого майна шляхом 

проведення електронних торгів сьогодні широко використовується в ряді 

європейських країн. На цьому наголосив Голова Державної виконавчої 

служби України Дмитро Сторожук. 

«Перш ніж запроваджувати аналогічну систему в Україні, ми детально 

вивчили досвід європейських країн і запозичили найкращі принципи 

роботи світових онлайн-аукціонів для нашого пілоту», – зазначив Дмитро 

Сторожук. Детальніше дивитись за посиланням 

www.aeaep.com.ua 

http://aeaep.com.ua
http://aeaep.com.ua/e-lektronny-e-zakupky-na-gostorgah-ukray-ny-to-be-or-not-to-be/
http://aeaep.com.ua/e-lektronny-e-zakupky-na-gostorgah-ukray-ny-to-be-or-not-to-be/
http://aeaep.com.ua/e-lektronny-e-zakupky-na-gostorgah-ukray-ny-to-be-or-not-to-be/
http://aeaep.com.ua/protsedura-prodazhu-areshtovanogo-majna-cherez-elektronni-torgy-udoskonalyuyet-sya-doruchennya-kabinetu-ministriv/
http://aeaep.com.ua/protsedura-prodazhu-areshtovanogo-majna-cherez-elektronni-torgy-udoskonalyuyet-sya-doruchennya-kabinetu-ministriv/
http://aeaep.com.ua/protsedura-prodazhu-areshtovanogo-majna-cherez-elektronni-torgy-udoskonalyuyet-sya-doruchennya-kabinetu-ministriv/
http://aeaep.com.ua/sy-stema-prodazhu-areshtovanogo-majna-na-elektronny-h-torgah-shy-roko-vy-kory-stovuyet-sya-v-yevropejs-ky-h-krayinah/
http://aeaep.com.ua/sy-stema-prodazhu-areshtovanogo-majna-na-elektronny-h-torgah-shy-roko-vy-kory-stovuyet-sya-v-yevropejs-ky-h-krayinah/
http://aeaep.com.ua/sy-stema-prodazhu-areshtovanogo-majna-na-elektronny-h-torgah-shy-roko-vy-kory-stovuyet-sya-v-yevropejs-ky-h-krayinah/
http://www.aeaep.com.ua/


Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

 

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

Програма розвитку фондового ринку – НКЦПФР 

Діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

спрямовується на реалізацію заходів, визначених Програмою 

економічних реформ України на 2010-2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», 

якою передбачено необхідні кроки для зростання й розвитку 

фондового ринку й сектору фінансових послуг шляхом: Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

НКЦБФР урегулировала механизм выплаты эмитентами акций дивидендов 

собственникам ценных бумаг 

В связи с вступлением в силу 14-го октября 2013 года закона о 

депозитарной системе, Национальная комиссия по ценным бумагам 

и фондовому рынку урегулировала механизм выплаты эмитентами 

акций дивидендов собственникам ценных бумаг. Напомним, что 

данный закон предусматривает разделение расчетно-клиринговой 

функции и депозитарного учета ранее совмещаемые коммерческим депозитарием — ВДЦБ 

— и его конкурентом, подконтрольным государству НДУ. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

Минфин 24 апреля проведет первичный аукцион по размещению 5-летних ОВГЗ 

Министерство финансов Украины в среду объявило на своем сайте о 

проведении 24 апреля первичного аукциона по размещению 

пятилетних гривневых облигаций внутреннего государственного 

займа (ОВГЗ). 

Накануне Минфину удалось продать на внеплановом аукционе 3-

летние ОВГЗ на 4 млрд грн под 15% годовых, тогда как спрос на двух плановых аукционах 

по продаже трех- и 12-месячных ОВГЗ отсутствовал. Детальніше дивитись за посиланням  
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НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ  

Аграрный фонд выпустит облигаций на 5 млрд гривен 

Публичное акционерное общество “Аграрный фонд” решило 

выпустить именные процентные необеспеченные облигации серий 

А, В, С, D и Е общей номинальной стоимостью 5 млрд гривен. 

Аграрный фонд выпустит 50 тыс. штук облигаций номиналом 100 

тыс. гривен каждая. Детальніше дивитись за посиланням  

 

НОВИНИ ГАЗОВОГО РИНКУ  

Фьючерс на природный газ вырос на прогнозе низких температур 

Фьючерсы на природный газ выросли во вторник, поскольку 

прогнозы более холодных, чем в среднем в начале мая, погодных 

условий укрепили перспективы спроса на топливо для домашнего 

отопления. 

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерс на природный газ с поставкой в июне торгуются 

на отметке $4,756 за миллион британских термических единиц, выше на 0,87%. Детальніше 

дивитись за посиланням  

НОВИНИ РИНКУ ВУГІЛЛЯ  

Американская компания TransGas Development Systems построит в Украине заводы по 

производству удобрений из угля 

Американская компания TransGas Development Systems планирует 

строительство трех заводов по производству моторных топлив из 

угля в Украине общей стоимостью около $10 млрд, сообщил 

президент компании Адам Виктор.  

“В проекте строительство трех заводов, а в перспективе возможно увеличение их 

количества до пяти. Заводы нужно возводить на расстоянии не более 50 км от места 

добычи угля. Предварительно мы рассматриваем площадки в Луганской, Львовской, 

Кировоградской областях… В зависимости от используемых технологий инвестиции в один 

завод составят $3-3,5 млрд”. Детальніше дивитись за посиланням  
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Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

 

Биржа Гонконга до конца года организует торги фьючерсами на металлы и уголь в 

юанях 

Гонконгская фондовая биржа (HKEx) намерена начать торговлю 

сырьевыми товарами – до конца 2014 года планируется начать 

торговлю фьючерсными контактами на алюминий, цинк и медь, 

номинированными в юанях, сообщают гонгонгские СМИ. 

Нововведение увязывается с долгосрочными планами HKEх по 

расширению и диверсификации бизнеса после приобретения ею Лондонской биржи 

металлов (LME) за 2,2 млрд долларов в декабре 2012 года. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

НОВИНИ РИНКУ МЕТАЛУ 

Украина занимает 10-е место в рейтинге мировых производителей стали 

Украина в марте сократила производство стали на 7,7%, сохранив 

10-е место в отраслевом мировом рейтинге. 

Украинские металлурги в марте 2014 года по сравнению с мартом 

прошлого года сократили производство стали на 7,7% — до 2,650 

млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой 

продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, 

WSA). Детальніше дивитись за посиланням  
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