
 

 

 

LIETUVOS AMBASADA UKRAINOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 
 

2021 m. balandis 
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS  

Parodos (įvairūs sektoriai), renginiai, mokymai, renginių duomenų bazės, viešieji pirkimai ir kt. verslo plėtrai ir 

eksportuotojams aktuali informacija 

Gegužės 27-

28 

3-čiasis Ukrainos uostų forumas, Odesa. https://upf.com.ua/en  

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Startuoliai, rizikos kapitalas, FINTECH, informacinės ir ryšių technologijos, skaitmeninimas 

2021-04-12 Ukrainos startuolis Effa pritraukė USD 0,5 

mln. 

https://tech.liga.net/technology/novosti/ukrain

skiy-startap-effa-sozdayuschiy-

ekologicheskie-tovary-privlek-500-000 

 

2021-04-12 Ukrainos startuolis Delfast patenka į 

geriausiųjų dešimtuką Europoje. 

https://tech.liga.net/technology/novosti/ukrain

skiy-delfast-okazalsya-v-spiske-10-luchshih-

evropeyskih-startapov-razvivayuschih-

dostavku 

 

2021-04-16 Ukrainos maisto pristatymo paslauga Rocket 

pradėjo darbą Nyderlanduose. 

https://nv.ua/biz/markets/rocket-zapustilsya-v-

niderlandah-ukrainskiy-startap-nachal-rabotu-

vo-vtoroy-strane-evropy-50154443.html 

 

2021-04-19 Nacionalinė mokėjimų sistema „Prostir“ 

sudarys konkurenciją Visa ir Mastercard. Tuo 

įsitikinęs Ukrainos centrinio banko vadovas 

K.Ševčenko. 

https://nv.ua/biz/finance/platezhnye-sistemy-

glava-nbu-nazval-konkurenta-dlya-visa-i-

mastercard-novosti-ukrainy-50155130.html 

 

2021-04-27 Ukrainos fintecho bendrovė Novapay 

planuoja dirbti ES rinkoje. 

https://biz.nv.ua/finance/novaya-pochta-

kompaniya-novapay-planiruet-vyyti-na-

evropeyskiy-rynok-novosti-ukrainy-

50156632.html 

 

2021-04-27 Pinigų pavedimai, žinant gavėjo telefono 

numerį. 

https://biz.nv.ua/markets/a-bank-i-visa-

pozvolyayut-perevesti-dengi-s-karty-na-kartu-

po-nomeru-telefona-cherez-a-bank-24-

50155857.html 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021-04-12 Per pirmąjį ketvirtį keleivių srautai Ukrainos 

oro uostuose smuko 54,3%, lyginant su 2020 

m. 

https://www.ukrinform.ru/rubric-

economy/3226287-passaziropotok-ukrainskih-

aeroportov-v-i-kvartale-sokratilsa-na-543.html 

 

2021-04-27 Ukrainos žemų kainų oro vežėjas atidarė 

reguliarų reisą į Albaniją. 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0

4/26/673331/ 

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 



Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2021-04-14 Oligarcho V.Pinčiuko užgaida importuoti 

elektros energiją iš RU ir BEL Ukrainai 

kainavo UAH 1 mlrd. Ironizuohama, kad 

finansuoti „draugiški“ režimai. 

https://news.obozrevatel.com/economics/ukrai

na-profinansirovala-rossiyu-na-1-mlrd-grn-iz-

za-zhelaniya-pinchuka-importirovat-tok-

politolog.htm?_ga=2.12927294.864734252.16

18411823-

1209618024.1606736642&_gl=1*pifeds*_ga

*MTIwOTYxODAyNC4xNjA2NzM2NjQy*_

ga_JBX3X27G7H*MTYxODQxMTgyMi43

MS4xLjE2MTg0MTE4MjYuMA.. 

 

2021-04-16 Verchovna Rada pritarė įstatymo projektui, 

kuris draudžia elektros energijos importą iš 

BEL ir RU. 

https://zn.ua/ECONOMICS/rada-sdelala-shah-

k-intehratsii-ukrainskoj-enerhosistemy-v-

evropejskoju-.html 

 

2021-04-29 Ukrainos deputatas ir buvęs saugumo vadas 

V.Nalivaičenko piktinasi energetikos 

reguliatoriaus piktybiniu nenoru nutraukti 

elektros energijos importo iš nesaugios 

Astravo AE. Nors balandžio 15 d. 

Verchovnos Rados priimtas įstatymas suteikia 

įgaliojimus valstybės reguliatoriui drausti 

importą ne iš europos energetinės bendrijos 

šalių, tačiau elektra toliau importuojama iš 

Baltarusijos. 

https://gordonua.com/news/politics/nalivayche

nko-ukraina-dolzhna-trebovat-nemedlennoy-

ostanovki-belorusskoy-aes-a-ne-pokupat-u-

nee-elektroenergiyu-1550537.html 

 

2021-04-29 Dėl sumažėjusio poreikio Naftogaz svarsto 

apie gamtinių dujų importo atsisakymą. 2020 

m. importuota tik 0,57 mlrd. m3, kai 2019 m. 

– 6,79 mlrd.m3. 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0

4/28/673414/ 

 

2021-04-29 Naujuoju energetikos ministru paskirtas 

German Galuščenko, iki šio buvęs 

Energoatomo viceprezidentas. 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0

4/29/673467/ 

 

Bendra ekonominė informacija 

2021-04-12 Ukrainoje auga vartotojų infliacija. Kovo 

mėn. ji didėjo 8,5% metiniu tempu, o vasarį 

siekė 7,5%.  

https://www.unian.net/economics/finance/infl

yaciya-v-ukraine-v-marte-v-godovom-

vyrazhenii-uskorilas-do-8-5-gosstat-novosti-

ukraina-11382838.html 

 

2021-04-12 Kovą krito importuojamų dujų kainos – nuo 

USD 249 iki USD 209 už 1000m3. 

https://www.unian.net/economics/energetics/s

rednyaya-cena-importnogo-gaza-v-ukraine-v-

marte-snizilas-na-16-minekonomiki-novosti-

segodnya-11382475.html 

 

2021-04-12 Jungtiniai Arabų Emyratai ketina investuosti į 

įmones, esančias privatizacijos sąraše. 

Domina įvairūs Ukrainos ekonomikos 

sektoriai. 

https://www.ukrinform.ru/rubric-

economy/3226319-oae-mogut-investirovat-v-

ukrainskie-kompanii-kotorye-nahodatsa-v-

spiske-na-privatizaciu.html 

 

2021-04-12 Iš didžiosios privatizacijos Ukrainos 

vyrioausybė 2021 m. tikisi gauti UAH 12 

mlrd. 

https://www.ukrinform.ru/rubric-

economy/3226227-pravitelstvo-rasscityvaet-

polucit-12-milliardov-ot-bolsoj-

privatizacii.html 

 

2021-04-12 Kataro kompanija Nebras Power tapo šešių 

saulės elektrinių Ukrainoje akcininke. Suminė 

https://nv.ua/biz/markets/sdelka-s-katarom-

kakie-investicii-v-ukraine-zaplanirovala-

 



jėgainių galia sudaro 98,9 MW. katarskaya-goskompaniya-nebras-power-

50153520.html 

2021-04-13 Nacionalinis Ukrainos bankas: šalyje 

nebeliko probleminių bankų. 

https://zn.ua/ECONOMICS/zamhlavy-nbu-v-

ukraine-ne-ostalos-problemnykh-bankov.html 

 

2021-04-13 Ukrainos prezidento patarėjas ekonomikai: 

jeigu negausime TVF paskolos, turėsime 

mažinti biudžeto išlaidas. 

https://zn.ua/ECONOMICS/u-zelenskoho-

dopuskajut-sokrashchenie-raskhodov-

hosbjudzheta-.html 

 

2021-03-14 J.P.Morgan prognozuoja 5,6% šių metų BVP 

augimą Ukrainoje  

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0

4/14/672971/ 

 

2021-03-14 Verchovnos Rados finansų komiteto 

pirmininkas D.Getmancevas sako, kad 

šešėlinė ekonomika sudaro pusė šalies BVP. 

https://news.obozrevatel.com/economics/fea/o

bem-tenevoj-ekonomiki-ukrainyi-sostavlyaet-

polovinu-vvp-

getmantsev.htm?_gl=1*1fj2emb*_ga*MTIwO

TYxODAyNC4xNjA2NzM2NjQy*_ga_JBX3

X27G7H*MTYxODQxMTgyMi43MS4xLjE2

MTg0MTQwMjMuMA..&_ga=2.53298465.8

64734252.1618411823-

1209618024.1606736642 

 

2021-04-15 Verchovnos Rados sveikatos reikalų komitete 

nuspręsta iš Sveikatos apsaugos ministerijos 

biudžeto papildomai skirti UAH 6,5 mlrd. 

vakcinoms nuo Covid įsigyti. 

https://news.obozrevatel.com/economics/analy

tics-and-forecasts/na-vaktsinu-ot-covid-19-iz-

byudzheta-minzdrava-vyidelyat-

dopolnitelnyie-6-5-mlrd-

grn.htm?_ga=2.49588911.864734252.161841

1823-

1209618024.1606736642&_gl=1*z34nuh*_g

a*MTIwOTYxODAyNC4xNjA2NzM2NjQy*

_ga_JBX3X27G7H*MTYxODQ4NDAzMy4

3Mi4xLjE2MTg0ODQzNDMuMA.. 

 

2021-04-16 Ukrainos nacionalinis bankas pablogino šių 

metų  BVP augimo prognozę nuo 4,2 iki 

3,8% 

https://nv.ua/biz/finance/nacbank-uhudshil-

prognoz-rosta-vvp-ukrainy-i-inflyacii-v-2021-

godu-novosti-ukrainy-50154411.html 

 

2021-04-19 Naftogaz padavavė vyriausybę į teismą ir 

reikalauja iš jos priteisti UAH 4,5 mlrd. už 

patirtą žalą.  Priežastys neskelbiamos. 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0

4/19/673122/ 

 

2021-04-19 Ukrainos finansų ministras S.Marčenko tikisi, 

kad derybos su TVF dėl naujo tranšo gavimo 

baigsis liepą, o pinigai bus gauti rugsėjį. 

https://nv.ua/biz/finance/transh-mvf-v-

minfine-rasschityvayut-poluchit-dengi-v-

sentyabre-novosti-ukrainy-50155173.html 

 

2021-04-21 JAV per savo agentūrą USAID skiria 

Ukrainai USD 155 mln. skirtingoms šalies 

gyvenimo sritims palaikyti.  

https://www.unian.net/economics/finance/ssha

-vydelyayut-na-podderzhku-ukrainy-155-mln-

dollarov-novosti-ukraina-11393962.html 

 

2021-04-21 Ukrainos prezidento patarėjas ekonomikai 

O.Ustenko sako, kad pinigai – USD 2 mlrd -  

iš TVF bus gauti rugsėjį. 

https://www.unian.net/economics/finance/ukra

ina-ozhidaet-polucheniya-transha-mvf-v-

razmere-2-mlrd-doll-v-sentyabre-sovetnik-

prezidenta-novosti-ukraina-11394349.html 

 

2021-04-21 Ukrainos nacionalinis bankas 2020 m. 

uždirbo UAH 40,7 mlrd. pelno. 

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nbu

-otchitalsya-o-pribyli-za-2020-god-na-skolko-

popolnitsya-gosbyudjet 

 

2021-04-21 British American Tobacco Ukraine laimėjo 

bylą aukščiausiajame teisme prieš 

https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/novosti/br

itish-amerikan-tobakko-vyigrala-delo-protiv-

 



antimonopolinį komitetą dėl UAH 80 mln. 

baudos, kurią pastarasis skyrė  už 

konkurencijos pažeidimą. 

amku-v-verhovnom-sude 

2021-04-21 Ukrainos ministrų kabinetas siūlo mažinti 

aviabilietų kainas vidiniams reisams 

atsisakius PVM mokesčio. 

https://nv.ua/biz/economics/aviabilety-

pravitelstvo-predlagaet-umenshit-ih-stoimost-

novosti-ukrainy-50155557.html 

 

2021-04-22 Tarpžinybinė Ukrainos užsienio prekybos 

komisija priėmė sprendimą dėl 35 proc. muito 

mokesčio iš Baltarusijos importuojamiems 

autobusams, sunkvežimiams ir specialiam 

transportui. 

https://www.unian.net/economics/transport/gr

uzoviki-i-avtobusy-maza-bolshe-ne-popadut-

na-ukrainskiy-rynok-novosti-ukraina-

11396902.html 

 

2021-04-22 Dėl refinansavimo rizikos tarptautinė reitingų 

agentūra S&P Global Ratings sumažino 

„Ukrainos geležinkelių“ reitingą nuo B- iki 

CCC. 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0

4/22/673239/ 

 

2021-04-22 Rekonstrukcijos ir plėtros bankas Ukrainai 

skirs UAH 2,5 mlrd. kovai su Covid. 

https://gordonua.com/news/money/ukraina-

poluchit-25-mlrd-grn-ot-mezhdunarodnogo-

banka-rekonstrukcii-i-razvitiya-dlya-borby-s-

covid-19-1549865.html 

 

2021-04-22 Ekonomikos ministerijos duomenimis, 

Ukrainoje sparčiai auga mažmeninė prekyba. 

Kovo mėn. šis rodiklis didėjo 13,1 proc. 

metiniu tempu. 

https://zn.ua/ECONOMICS/minekonomiki-v-

ukraine-vyros-oborot-roznichnoj-torhovli.html 

 

2021-04-22 Muitinės tarnybos duomenimis, 90 proc. 

importuotojų dirba šešėlyje. Tai 130 

kompanijų, kuriuos į šalies biudžetą perveda 

UAH 22 mlrd. Palyginimui, 3 proc. „Baltųjų“ 

importuotojų valstybei sumoka UAH 300 

mlrd. 

https://zn.ua/ECONOMICS/90-ili-bolee-130-

000-ukrainskikh-importerov-rabotajut-v-teni-

hostamozhsluzhba.html 

 

2021-04-29 Grynasis „Ukroboron“ pelnas praėjusias 

metais išaugo iki UAH 2,5 mlrd.  

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0

4/26/673331/ 

 

2021-04-29 Ukraina išplatino 8 metų trukmės USD 1,25 

mlrd. Euroobligacijas, kurių pajamingumas 

yra 6.875%. 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0

4/26/673366/ 

 

2021-04-29 Ukrainos verslininkas Maks Poliakov 

nusipirko mažųjų kosminių palydovų 

kompaniją Dragonfly Aerospace. 

https://tech.liga.net/technology/novosti/ukrain

skiy-biznesmen-maks-polyakov-kupil-

proizvoditelya-sputnikov 

 

2021-04-29 „Dėl prastų“ praėjusių metų bendrovės 

veiklos rezultatų atleistas Naftogaz vadovas 

A.Kobolev. Vietoje jo vyriausybė paskyrė 

J.Vitrenko, buvusį Naftogaz vykdomąjį 

direktorių. J. Vitrenko prieš metus buvo 

atleistas iš Naftogaz, beje, buvo didelis 

A.Kobolev konkurentas. Ekspertų nuomone, 

vyriausybė neturėjo teisės atleisti ar skirti 

valstybinės kompanijos vadovus. Tą daro tik 

stebėtojų taryba, kuri buvo suspenduota. 

https://www.unian.net/economics/energetics/k

abmin-uvolil-koboleva-s-dolzhnosti-glavy-

nafogaza-vasilevskaya-novosti-segodnya-

11404120.html 

 

https://nv.ua/opinion/kobolev-uvolen-chto-

budet-s-naftogazom-novosti-ukrainy-

50157196.html?utm_campaign=main_page_h

eads&utm_medium=heads&utm_source=site 

 

 

2021-04-29 Parlamentas priėmė svarbiausią su žemės 

reforma susijusį įstatymą. Juo bus pradėta 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0

4/28/673436/ 

 

https://www.unian.net/economics/energetics/kabmin-uvolil-koboleva-s-dolzhnosti-glavy-nafogaza-vasilevskaya-novosti-segodnya-11404120.html
https://www.unian.net/economics/energetics/kabmin-uvolil-koboleva-s-dolzhnosti-glavy-nafogaza-vasilevskaya-novosti-segodnya-11404120.html
https://www.unian.net/economics/energetics/kabmin-uvolil-koboleva-s-dolzhnosti-glavy-nafogaza-vasilevskaya-novosti-segodnya-11404120.html
https://www.unian.net/economics/energetics/kabmin-uvolil-koboleva-s-dolzhnosti-glavy-nafogaza-vasilevskaya-novosti-segodnya-11404120.html
https://nv.ua/opinion/kobolev-uvolen-chto-budet-s-naftogazom-novosti-ukrainy-50157196.html?utm_campaign=main_page_heads&utm_medium=heads&utm_source=site
https://nv.ua/opinion/kobolev-uvolen-chto-budet-s-naftogazom-novosti-ukrainy-50157196.html?utm_campaign=main_page_heads&utm_medium=heads&utm_source=site
https://nv.ua/opinion/kobolev-uvolen-chto-budet-s-naftogazom-novosti-ukrainy-50157196.html?utm_campaign=main_page_heads&utm_medium=heads&utm_source=site
https://nv.ua/opinion/kobolev-uvolen-chto-budet-s-naftogazom-novosti-ukrainy-50157196.html?utm_campaign=main_page_heads&utm_medium=heads&utm_source=site


vykdyti žemės decentralizacija. 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2021-04-12 Tarp falsifikuotų maisto produktų Ukrainoje 

ir toliau pirmauja pieno produktai. 

https://www.ukrinform.ru/rubric-

economy/3226265-molocnye-produkty-

ostautsa-liderami-sredi-falsifikata.html 

 

2021-04-14 Buvęs infrastruktūros ministras V.Omeljan 

siūlo imtis sprendimų dėl „Ukrainos 

geležinkelių“ stebėtojų tarybos, kuri yra 

atsakinga už milžinišku įmonės nuostolius. 

https://news.obozrevatel.com/economics/pravi

telstvo-razobratsya-s-otsutstviem-rezultatov-

rabotyi-nablyudatelnogo-soveta-uz-

emelyan.htm?_gl=1*1xc0an8*_ga*MTIwOT

YxODAyNC4xNjA2NzM2NjQy*_ga_JBX3X

27G7H*MTYxODQxMTgyMi43MS4xLjE2

MTg0MTMyNTguMA..&_ga=2.8021435.864

734252.1618411823-

1209618024.1606736642 

 

2021-04-16 Ukrainos nacionalinuio banko vadovas 

K.Ševčenko praneša, kad netrukus bus 

pasiūlytas privatizavimui pelningiausias 

bankas Privatbank. 

https://nv.ua/biz/finance/privatbank-skoro-

vystavyat-na-prodazhu-glava-nbu-novosti-

ukrainy-50154600.html 

 

2021-04-16 Verchovna Rada balsavo už muito mokečio 

lengvatas automobilimas su ES šalių 

registracija. Tikimasi, kad sumažintas 

mokestis paskatins Ukrainos piliečius 

legalizuoti transporto priemones. 

https://nv.ua/biz/economics/rastamozhka-

evroblyah-rada-odobrila-novuyu-formulu-

novosti-ukrainy-50154504.html 

 

2021-04-21 Ukraina susiduria su dyzelino stygiumi. 

Rusijos eksportuotojas stabdo tiekimą, o 

Baltarusijos Mozyrio naftos perdirbimo 

įmonė uždaroma remontui. 

https://nv.ua/biz/markets/deficit-diztopliva-v-

mae-rosneft-ne-planiruet-vozobnovlyat-

postavki-novosti-ukrainy-50155331.html 

 

    

 

Parengė: 
Saulius Labutis, ministras patarėjas, tel. +380 442816033, saulius.labutis@urm.lt 


