
Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

Тижневий дайджест новин з 20 по 24 жовтня 2014 р. 

Сьогодні в дайджесті: 

 

 Новини Асоціації; 

 Новини державних закупівель; 

 Корупція; 

 Новини електронних майданчиків; 

 Новини аграрного ринку.

                                            

НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ 

Учасники товарного та фондового ринку об’єднали зусилля над проектом Закону 

України «Про похідні фінансові інструменти (деривативи)» 

Більше десятиліття в Україні ніяк не можуть прийняти закон, який би 

регулював функціонування ринку деривативів. 

Основними питаннями з яких й досі ведуться суперечки є декілька: 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» стала членом Асоціації “Біржові та 

електронні майданчики” 

Асоціація “Біржові та електронні майданчики” продовжує об’єднувати 

провідних організаторів біржових торгів. Новим членом асоціації стала 

товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа». Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Мінекономрозвитку долучається до впровадження системи електронних тендерів 

Упровадження експлуатації системи електронних тендерів може 

дозволити зекономити до 20% коштів від загального обсягу усього 

ринку державних закупівель. Про це заявив заступник Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України – керівник апарату Роман 

Качур під час засідання круглого столу стосовно технічного 

завдання для створення електронної платформи та подальших 

кроків із запровадження електронних закупівель у систему державних закупівель в Україні. 

Детальніше дивитись за посиланням 
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Система державних закупівель потребує реформування, – представник Об’єднання 

“Самопоміч” – Відеосюжет 

За словами адвоката, представника Об’єднання “Самопоміч” 

Вікторії Пташник, система державних закупівель є 

найпріоритетнішою в своєму реформуванні і вона має бути 

електронною. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Европейская Система госзакупок. Что надо делать, чтобы Украина стала ее частью? 

Эффективность расходования государственных средств напрямую 

влияет на уровень жизни граждан, качество инфраструктуры, дорог, 

транспорта, образования и медицинского обслуживания. Вопреки 

устоявшемуся мнению, что воровство в этой сфере неискоренимо 

(особенно в постсоветском пространстве), пример стран Балтии и 

Грузии говорит об обратном. Используя международные стандарты 

в системах подготовки, проведения, и мониторинга тендеров, в 

совокупности с внедрением цифрового документооборота. Результатом станет 15-20% 

повышение эффективности расходования средств. В терминах бюджетной экономии с 

проекцией на Украину – это от 80-130 мрд. грн.\год. Детальніше дивитись за посиланням 

 

КОРУПЦІЯ 

Система электронных торгов против тендерной мафии: кто кого? 

Парадокс, который никого не удивляет: чем больше государство 

борется с коррупцией при госзакупках, тем сильнее эта самая 

коррупция и громче скандалы вокруг растраты казенных денег. Это 

в свою очередь заставляет борцов с тендерной мафией изобретать 

новые лекарства от злоупотреблений. А мафию – придумывать 

способы, как обходить расставленные ловушки. В результате страна 

ходит по замкнутому кругу. Очередной попыткой вырваться из него называют идею 

электронных тендеров. На прошлой неделе стало известно, что к ней приобщается 

Минэкономразвития – ведомство, отвечающее за проведение тендеров на национальном 

уровне… Детальніше дивитись за посиланням 
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НОВИНИ ЕЛЕКТРОННИХ МАЙДАНЧИКІВ 

«УКРОБОРОНПРОМ» випробує новітню систему закупівель через електронні 

торговельні майданчики 

Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ» вперше в Україні 

випробує новітню систему закупівель через електронні торговельні 

майданчики. Експериментальний проект передбачає використання 

цих платформ задля придбання товарів та послуг у повністю 

прозорий спосіб та відкриває доступ до всіх конкурентних переваг 

сучасного ринку та виходить на новий рівень європейських 

стандартів підприємництва. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Prom.ua купил B2B-стартап zakupki-online.com за 10 млн грн 

Торговый центр в интернете Prom.ua купил стартап zakupki-

online.com. Условия поглощения в компании не комментируют, но, 

согласно информации Forbes, сумма составляет около 10 млн грн. 

Zakupki-online.com — B2B платформа, на которой заключают 

сделки без участия посредников. По словам CEO проекта Евгения 

Саранцова, сейчас ежемесячный оборот проекта превышает 50 млн 

гривен. Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ  

Арсений Яценюк пообещал аграриям ввести программу частичной компенсации из 

бюджета процентных ставок по кредитам 

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает необходимым 

ввести как помощь аграриям программу частичной компенсации из 

бюджета процентных ставок по кредитам. Об этом он заявил в ходе 

рабочей поездки в Полтавскую область, передает latifundist. 

По словам Арсения Яценюка, это “наименее коррумпированный и наиболее эффективный 

механизм” — “чтобы государство компенсировало, в зависимости от нашего ресурса, 

например, 50% от общей процентной ставки”. Детальніше дивитись за посиланням 
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