
Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

Тижневий дайджест новин з 19 по 23 травня 2014 р. 

Сьогодні в дайджесті: 

 

 Новини Асоціації; 

 Законодавство; 

 Новини електронних аукціонів; 

 Новини щодо електронних торгів 

арештованим майном; 

 Інвестиційний клімат; 

 Новини фондового ринку; 

 Новини аграрного ринку; 

 Новини ринку нафти та 

нафтопродуктів. 

                                              

НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ 

Монополія державних органів продовжується в електронній торгівлі 

Директор Асоціації “Біржові та електронні майданчики” Олег Падалка 

прийняв участь в експертній раді на тему «Впровадження системи 

електронних торгів арештованим майном – важливий крок до знищення 

корупційних схем», яка відбулась у Будинку Уряду, за участю Міністра 

юстиції Павла Петренко. 

Експертами круглого столу обговорювались питання розвитку торгівлі заарештованим 

майном через електронну систему торгів, необхідність впровадження даної системи в 

торговельний сегмент ринку в Україні та перспективи подальшого розвитку електронної 

комерції у всіх областях країни. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Впровадження системи електронних торгів арештованим майном – відеосюжет 

Директор Асоціації “Біржові та електронні майданчики” Олег Падалка 

прийняв участь в експертній раді на тему «Впровадження системи 

електронних торгів арештованим майном – важливий крок до знищення 

корупційних схем» Детальніше дивитись за посиланням  
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА 

Кабінет міністрів прийняв постанову “Про випуск облігацій внутрішньої державної 

позики для відшкодування сум податку на додану вартість” 

На виїзному засіданні уряду в Миколаєві Кабінет міністрів, прем’єр-

міністр Арсеній Яценюк підкреслив, що за попередньої влади 

держава “фактично забрала у бізнесу близько 17 мільярдів 

гривень, не віддавши податку на додану вартість”: “І зараз ми в 

щоденному режимі погашаємо поточний ПДВ”. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ 

Часть аукционов РФ переводят в электронный формат – видеосюжет 

Успех земельно-имущественных аукционов во многом зависит от 

числа участников торгов. Чтобы увеличить это число, по некоторым 

видам торгов город переходит на электронные аукционы. Но это 

означает не только рост ликвидности городских объектов 

недвижимости, но и значительно больший комфорт для самих 

инвесторов. Детальніше дивитись за посиланням  

 

Электронные торги повышают уровень доверия к власти – руководитель 

Департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дёгтев 

Москва отказывается от молоточных аукционов, переводя 

имущественно-земельные торги в электронный вид. Это позволяет 

делать механизм реализации городского имущества более 

прозрачным. Что нужно улучшить в системе электронных торгов? 

Детальніше дивитись за посиланням 
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НОВИНИ ЩОДО ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ 

Минюст запустит электронные торги арестованного имущества с 2015 года 

Со следующего года система электронных торгов арестованным 

имуществом заработает на всей территории Украины, заявил 

Министра юстиции Павла Петренко, которое он сделал во время 

экспертной встречи на тему «Внедрение системы электронных 

торгов арестованным имуществом ― важный шаг к уничтожению 

коррупционных схем». Детальніше дивитись за посиланням 

 

Заарештоване майно тепер можна придбати за прозорою схемою реалізації через 

електронний аукціон – сюжет НТН 

Усе заарештоване майно незабаром можна буде придбати через 

аукціон в інтернеті будь-кому. Інформацію про конфісковані за 

борги квартири, машини, побутову техніку й навіть меблі 

розміщуватимуть у вільному доступі. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ 

Досвід Естонії у подоланні корупції – Ольга Белькова (Народний депутат України) 

Кожна нова поїздка у іншу країну – це можливість оцінити Україну зі 

сторони. Кожна нова поїздка у країну з колишнього Радянського 

Союзу – це можливість зробити аналіз того, як Україна скористалася 

своїми можливостями в порівнянні з іншими. На жаль, після поїздки до 

Естоніі не можу сказати, що ми аж такі молодці. 

Навіть порівняно із іншими балтійськими країнами цій дуже маленькій 

країні є чим пишатися. Перш за все, перемогою над корупцією. Секрет Естонії унікальний, 

бо навіть самі естонці зізнавалися, що не стільки щось дуже нове створили, а скільки вдало 

впровадили те, що придумали інші. Детальніше дивитись за посиланням 
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НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

“Перспектива” испытала новую технологию интернет-трейдинга 

Фондовая площадка “Перспектива” 13 мая провела первые 

биржевые следки, заключенные посредством технологии 

интернет-трейдинга. 

Глава биржевого совета “Перспективы” Эдуард Милюшко уточняет, что первые сделки 

посредством новой технологии прошли с акциями, но процедура для других финансовых 

инструментов, включая облигации, является довольно стандартной. Детальніше дивитись 

за посиланням 

 

“Украинская биржа” и НАБУ подписали договор о сотрудничестве 

Украинская биржа” и Независимая ассоциация банков Украины 

(НАБУ) 13 мая 2014 года подписали Договор о сотрудничестве. 

От НАБУ свою подпись под документом поставил Исполнительный 

директор Сергей Мамедов, от “Украинской биржи” – Председатель Правления Олег 

Ткаченко. Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ  

Зерновые сильно подешевели 

Избыток предложения зерна на рынке, а также позитивные прогнозы 

в отношении урожаев и растущий доллар США, негативно 

отражаются на динамике котировок кукурузы и пшеницы. Как 

следствие, стоимость июльского фьючерса на кукурузу так и не 

смогла продолжить рост выше максимумов прошлой недели, и 

вместо того с началом недели начала падение. Детальніше дивитись за посиланням 

Четыре варианта реформирования НДС 

Минфин рассматривает четыре варианта реформирования 

налогообложения АПК в части НДС. Об этом сообщила начальник 

отдела НДС Министерства финансов Украины Лариса Невинчана. 

“Пока что это даже не инициатива, а только дискуссия того, как 

оптимизировать бюджет в связи с требованиями МВФ”, — отметила 

она. Детальніше дивитись за посиланням 
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Мировые цены на пшеницу в ближайшие 6 месяцев упадут на 18% 

По итогам вчерашних торгов майский фьючерс на американскую 

пшеницу SRW в Чикаго упал на 19 центов, ниже отметки «семь за 

бушель», до $6,90 ¼ за бушель ($253,6/т), а на кукурузу – на 7 ¼ 

цента, также ниже психологически важной отметки «пять за 

бушель», до $4,95 ½ ($195,0/т). Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

НОВИНИ РИНКУ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ  

Члены Евразийского экономического союза намерены создать общий рынок нефти и 

нефтепродуктов 

Общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов, в рамках которых 

будет обеспечен беспрепятственный доступ хозяйствующих 

субъектов других государств-членов к газотранспортным системам 

и системам транспортировки нефти и нефтепродуктов намерены 

создать члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об 

этом говорится в проекте договора о создании ЕАЭС, 

опубликованном на сайте Национальной палаты предпринимателей Казахстана. Детальніше 

дивитись за посиланням  
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