
Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

Тижневий дайджест новин з 07 по 11 липня 2014 р. 

Сьогодні в дайджесті: 

 

 Законодавство; 

 Новини державних закупівель 

 Новини електронних аукціонів; 

 Корупція; 

 Новини щодо електронних торгів 

арештованим майном; 

 Новини фондового ринку; 

 Новини аграрного ринку. 

                                              

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА 

В ВР лоббируется закон об открытости финансов госорганов – эксперт Сегодня 

По мнению специалиста, закон поможет побороть коррупцию в 

стране. Сейчас в Верховной Раде лоббируется проект закона об 

открытости публичных финансов, который должен помочь в борьбе 

с коррупцией в органах. Об этом заявил эксперт фонда «Открытый 

диалог» Виктор Мазярчук. Детальніше дивитись за посиланням  

 

НОВИНИ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ 

Українські експерти працюють над подальшим удосконаленням системи державних 

закупівель зі стандартами Європейського Cоюзу 

Експерти Проекту технічної допомоги “Гармонізація системи 

державних закупівель України зі стандартами ЄС” працюють над 

подальшим удосконаленням та гармонізацією системи державних 

закупівель зі стандартами Європейського Cоюзу.  

Так, відбулось засідання наглядового комітету Проекту під 

головуванням заступника директора департаменту державних закупівель та державного 

замовлення Мінекономрозвитку України Лілії Дудник. Детальніше дивитись за 

посиланням 
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НОВИНИ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ 

Москва заработала 8,5 млрд рублей на земельно-имущественных торгах 

Поступления в бюджет Москвы по итогам земельно-имущественных 

торгов, проведенных в первом полугодии 2014 г., составили более 

8,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба московского 

департамента по конкурентной политике. Детальніше дивитись за 

посиланням  

Результати аукціону з продажу міністерських автомобілів 

Кабінет міністрів продав на другому аукціоні – продажу урядових 

машин 27 з 65 автомобілів на загальну суму 2,28 мільйона гривень 

без урахування ПДВ. Як зазначається, в аукціоні взяли участь 64 

зареєстрованих учасника. За підсумками аукціону було реалізовано 

три автомобілі марки Mercedes-Benz E-класу, два автомобіля 

Volkswagen Bora, дев’ять авто Volkswagen Passat. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

Ціна незалежності: чи варто компанії створювати власний електронний майданчик 

Великі українські компанії, услід за місцевими представництвами 

світових лідерів, усвідомлюють необхідність впровадження 

електронних закупівель. Спочатку йдеться про забезпечення 

прозорості закупівельного процесу. Втім аргументи економії також 

виходять на перший план, особливо останнім часом. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

КОРУПЦІЯ 

Общество и бизнес инициируют борьбу с коррупцией 

Основной барьер, который, по мнению малого и среднего бизнеса, 

мешает развитию предпринимательства, – это коррупция в органах 

исполнительной власти. Детальніше дивитись за посиланням 
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НОВИНИ ЩОДО ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ 

За три дня через электронные торги было продано арестованное имущество на 5,1 млн 

грн. 

Исполнительная служба реализует арестованное имущество и 

конфискат через интернет в 10 регионах. За три дня торгов 1, 7 и 8 

июля на онлайн аукционах было продано арестованного имущества 

на сумму 5,1 млн. грн. Всего было проведено 72 аукциона, сообщает 

пресс-служба Государственной исполнительной службы. 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

Ирландская фондовая биржа приостановила торги ипотечными еврооблигациями 

Приватбанка 

Ирландская фондовая биржа (ISE) 8 июля сообщила о приостановке 

торгов двух траншей (B и C) ипотечных облигаций украинского 

Приватбанка. Торги приостановлены до публикации годового 

отчета в соответствии с требованиями биржи. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ  

Рынок пшеницы стабилизировался после очередного падения 

Рынок кукурузы вчера торговался стабильно. Однако, 

благоприятная погода все же способствовала закрытию дня в 

отрицательной зоне. Июльский фьючерс по итогам дня снизился 

лишь на 1 цент (-0,24%). 

Рынок пшеницы вчера стабилизировался после очередного падения днем ранее. Июльский 

фьючерс по итогам дня прибавил 0,25 цента (+0,05%). Детальніше дивитись за 

посиланням  
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