
Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

Тижневий дайджест новин з 22 по 26 вересня 2014 р. 

Сьогодні в дайджесті: 

 

 Новини Асоціації; 

 Новини державних закупівель; 

 Новини фондового ринку; 

 Новини ринку нафти та 

нафтопродуктів.

                                            

НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ 

Біржовий товарний ринок – як основний двигун реформування взаємовідносин 

банківський сектор-економіка – Тетяна Лемішевська 

Наразі Україна та її економіка переживає важкий період своєї історії, 

що значно ускладнює процес реформування. Але вже сьогодні 

необхідно розробляти і запроваджувати конкретні заходи, спрямовані 

на реформування взаємовідносин банківський сектор-економіка з 

метою посилення спрямування діяльності банків на кредитування 

економіки, подолання таких причин неринкового та тінізованого 

розвитку економіки як корупція, відсутність прозорості в 

ціноутворенні на товари, роботи і послуги і наявність «розриву» між 

економікою та фінансовим ринком. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

НОВИНИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Эксперты раскритиковали идею внедрить в Украине грузинскую модель госзакупок – 

комментарий Олега Падалки газете Капитал 

В Министерстве экономического развития и торговли создана 

специальная рабочая группа, которая должна определится с единой 

системой электронных государственных закупок товаров на сумму 

до 100 тыс. грн и услуг на сумму до 1 млн грн. Из двух 

согласованных с администрацией президента моделей профильное 

министерство должно выбрать одну. Детальніше дивитись за посиланням 

 

 

www.aeaep.com.ua 

http://aeaep.com.ua
http://aeaep.com.ua/birzhovy-j-tovarny-j-ry-nok-yak-osnovny-j-dvy-gun-reformuvannya-vzayemovidnosy-n-bankivs-ky-j-sektor-ekonomika/
http://aeaep.com.ua/birzhovy-j-tovarny-j-ry-nok-yak-osnovny-j-dvy-gun-reformuvannya-vzayemovidnosy-n-bankivs-ky-j-sektor-ekonomika/
http://aeaep.com.ua/birzhovy-j-tovarny-j-ry-nok-yak-osnovny-j-dvy-gun-reformuvannya-vzayemovidnosy-n-bankivs-ky-j-sektor-ekonomika/
http://aeaep.com.ua/birzhovy-j-tovarny-j-ry-nok-yak-osnovny-j-dvy-gun-reformuvannya-vzayemovidnosy-n-bankivs-ky-j-sektor-ekonomika/
http://aeaep.com.ua/e-ksperty-raskry-ty-kovaly-y-deyu-vnedry-t-v-ukray-ne-gruzy-nskuyu-model-goszakupok-kommentary-j-olega-padalky-gazete-kapy-tal/
http://aeaep.com.ua/e-ksperty-raskry-ty-kovaly-y-deyu-vnedry-t-v-ukray-ne-gruzy-nskuyu-model-goszakupok-kommentary-j-olega-padalky-gazete-kapy-tal/
http://aeaep.com.ua/e-ksperty-raskry-ty-kovaly-y-deyu-vnedry-t-v-ukray-ne-gruzy-nskuyu-model-goszakupok-kommentary-j-olega-padalky-gazete-kapy-tal/
http://www.aeaep.com.ua/


 

Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

 

Інфографік на тему виконання ключових завдань Угоди про асоціацію з ЄС щодо 

державних закупівель 

“Європейська правда” відновлює публікацію інфографік на тему 

виконання ключових завдань Угоди про асоціацію з ЄС. 

Нова інфографіка присвячена болючій темі державних закупівель. 

Це завдання в рамках виконання Угоди є одним із найскладніших, 

адже нині в цій сфері є безліч питань щодо прозорості, доцільності витрачання державних та 

комунальних коштів, а також бюрократизації процедур. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

ФАС предлагает обнародовать не только госзакупки, но и продажи госкомпаний 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает 

сделать публичными не только закупки, но и продажи госкомпаний. 

«Госкомпании, когда они закупают по 223 закону товары и услуги 

— это хорошо, но мало», — сказал Артемьев на встрече с членами 

Ассоциации европейского бизнеса в России. Он напомнил, что законодательство о 

госзакупках для органов власти регламентирует «как государственные закупки», так и 

«государственные продажи». Детальніше дивитись за посиланням 
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НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

Пробна приватизація 

Уряд знайшов оригінальний спосіб для визначення справедливої 

вартості найпривабливіших державних підприємств. Перш, ніж 

оголошувати конкурс про приватизацію певного об’єкта, якийсь 

мінімальний пакет його акцій буде реалізовуватися на західних 

майданчиках. 

І уже від ціни, за якою будуть продані акції на іноземних біржах, буде відштовхуватися Фонд 

держмайна. Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ РИНКУ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ 

Суд разрешил компании Укрнафта продавать государственные нефть и газ на своей 

бирже 

Крупнейшая нефтедобывающая компания страны «Укрнафта» 

добилась права продавать углеводороды собственной добычи на 

«карманной» бирже. Вчера стало известно, что Хозяйственный суд 

Киева снял для этой компании судебные ограничения на продажу 

нефти и сжиженного газа исключительно на аукционах Украинской 

универсальной биржи. Однако спор в судах еще далеко не закончен. Детальніше дивитись 

за посиланням 
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