
 

 

 

LIETUVOS AMBASADA UKRAINOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 
 

2021 m. gegužė 
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS  

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

eksportuotojams aktuali informacija 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

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

2021-05-11 JAV akseleratorius Founder Institute 

paskelbė startuolių iš Ukrainos atranką. 

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

rniyskiy-akselerator-founder-institute-

obyavil-nabor-startapov-iz-ukrainy 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2021-05-14 Azerbaidžano SOCAR tapo Rosneft naftos 

produktų tiekimo į Ukrainą tarpininku. 

Pasirašytas atitinkamas susitarimas. 

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/so

car-budet-postavlyat-nefteprodukty-rosnefti-

v-ukrainu-enkorr 

 

2021-05-14 Prezidentas V.Zelenskis pasirašė parlamento 

priimtą įstatymą, kuriuo nacionalinis 

reguliatorius gauna įgaliojimus nutraukti 

elektros pirkimą iš Baltarusijos ir Rusijos. 

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

podpisal-zakon-dayushchiy-nkreku-

polnomochiya-zapretit-import-

elektroenergii-iz-rossii-i-belarusi-

1552879.html 

 

2021-05-19 Ukrainos energetikos ministras 

G.Galuščenko kreipėsi į valstybės 

reguliatorių dėl draudimo importuoti 

elektros energiją ir Baltarusijos ir Rusijos. 

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/pot

entsialnaya-ugroza-minenergo-trebuet-

zapretit-import-elektroenergii-iz-rossii 

 

2021-05-20 Rosneft vadovas Sečin vietoje Medvedčuko 

rado kitą tarpininką degalų tiekimui į 

Ukrainą. 

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

nomy/drug-putina-sechin-za-neskolko-nedel-

nashel-zamenu-medvedchuku-v-ukraine-u-

kogo-budem-pokupat-toplivo.htm 

 

    

Bendra ekonominė informacija 

2021-05-07 Ukraina uždraudė kiaulienos importą iš ES 

šalių dėl afrikinio kiaulių maro. 

https://www.unian.net/economics/agro/ukrai

na-zapretila-vvoz-svininy-iz-evrosoyuza-

novosti-11411632.html 

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 



2021-05-07 Ukrainos valstybės biudžetas nuo metų 

pradžios viršytas  2,3 proc.  

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

05/5/673623/ 

 

2021-05-07 Naftogaz per pirmąjį ketvirtį uždirbo UAH 

12,6 mlrd. gryno pelno. 

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

05/5/673605/ 

 

2021-05-07 Ukrainos bendrovių ieškinių RF suma dėl 

Krymo ir Donbaso okupacijos siekia USD 

4,5 mlrd. 

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

05/3/673581/ 

 

2021-05-11 Balandį vartotojų kainos augo 8,4 proc. 

metiniu tempu. Nuo metų pradžios infliacija 

siekė 4,8 proc. 

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

05/7/673672/ 

 

2021-05-11 Nacionalinė saugumo ir gynybos taryba 

ketina imtis sankcijų prieš Firtašo 

kontroliuojamus „oblgazus“, kurie įsiskolino 

gamtinių dujų transportavimo operatoriui 

UAH 10 mlrd. 

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

05/7/673666/ 

 

2021-05-11 Ukraina patirs milijoninius nuostolius dėl 

„žaliosios“ energetikos investuotojų 

tarptautinių ieškinių. Pirmąjį ieškinį į 

tarptautinį teismą balandžio pabaigoje jau 

pateikė lietuviško kapitalo bendrovė „Modus 

Group“. 

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

aina-poneset-mnogomillionnyie-ubyitki-iz-

za-mezhdunarodnyih-sudov-s-zelenyimi-

investorami-

yuristyi.htm?_gl=1*a3q8s6*_ga*MTgzMzA

5NTMwMS4xNjE5MDE0NTAw*_ga_JBX3

X27G7H*MTYyMDYzNDY4Ny42LjEuMT

YyMDYzNDcxOC4w&_ga=2.146509556.1

565105749.1620634691-

1833095301.1619014500 

 

2021-05-11 Pelningiausi Ukrainos bankai. https://biz.nv.ua/finance/privatbank-

rayffayzen-pumb-alfa-reyting-samyh-

pribylnyh-i-ubytochnyh-bankov-ukrainy-

50158865.html 

 

2021-05-11 Per 5 metus Ukraina planuoja įkurti nuosavą 

kosmodromą ir paleisti 7 palydovus. 

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

za-pyat-let-planiruet-sozdat-svoy-

kosmodrom-i-vyvesti-na-orbitu-sem-

sputnikov-glava-goskosmosa-1552379.html 

 

2021-05-12 Per karantino metus bedarbių statusą 

Ukrainoje gavo 1 mln. žmonių. 

https://zn.ua/ECONOMICS/shmyhal-za-

karantinnyj-hod-bezrabotnymi-stali-pochti-1-

mln-ukraintsev.html 

 

2021-05-12 Sociologinės apklausos duomenimis, 79 

proc. ukrainiečių yra priešiškai nusiteikę 

žemės pardavimui užsieniečiams. 77 proc. 

respondentų mano, kad šis klausimas turi 

būti sprendžiamas referendume. 

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

05/12/673758/ 

 

2021-05-12 Pasaulio bankas skirs USD 90 mln. paskolą 

Ukrainai vakcinavimo nuo Covid programos 

reikmėms. 

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

05/11/673750/ 

 

2021-05-14 Sparčiai augo Ukrainos eksportas. Per sausį 

balandį pajamos buvo 20 proc. didesnės nei 

per tą patį praėjusių metų laikotarpį. 

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

t-vyruchki-na-90-i-narashchivanie-eksporta-

v-ukraine-nachalsya-torgovyy-bum-novosti-

ukraina-11418664.html 

 



2021-05-14 Ukrainoje auga vietos pinigų ir užsienio 

valiutos klastočių skaičius. 

https://www.unian.net/economics/finance/v-

ukraine-stalo-bolshe-falshivyh-deneg-kakie-

kupyury-poddelyvali-chashche-vsego-

novosti-ukraina-11417893.html 

 

2021-05-14 Ukraina ir Prancūzija pasirašė EUR 1,3 

mlrd. vertės 4 susitarimus. Ukrainiečiai pirks 

elektrinius lokomotyvus,  o prancūzai padės 

gerinti vandens tiekimą Lugansko srityje, 

taip pat bus gerinama geriamo vandens 

kokybė Kijeve. 

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

economy/3244624-ukraina-i-francia-

podpisali-cetyre-soglasenia-na-bolee-13-

milliarda.html 

 

2021-05-14 Prancūzijos geležinkelių transporto 

gamintojas Alstrom planuoja į Ukrainą 

perkelti 35 proc. elektrinių lokomotyvų 

gamybos bei vykdyti aptarnavimą.  

https://biz.nv.ua/markets/alstom-gotov-

lokalizovat-v-ukraine-do-treti-proizvodstva-

elektrovozov-novosti-ukrainy-

50159576.html 

 

2021-05-14 Vinicoje austrų kompanija Head Group 

pradėjo slidžių ir slidžių įrangos fabriko 

statybą. Investicijos vertė EUR 80 mln. 

https://biz.nv.ua/markets/avstriyskaya-

komaniya-head-nachala-stroitelstvo-zavoda-

v-vinnice-novosti-ukrainy-50159618.html 

 

2021-05-19 Verchovnos Rados finansų, mokesčių ir 

muitinės politikos komiteto pirmininkas 

D.Getmancev tvirtina, kad 55 proc.spirito ir 

alkoholio rinkos yra šešėlyje.  

https://biz.nv.ua/markets/ot-nelegalnogo-

alkogolya-stradayut-lyudi-i-ekonomika-

ukrainy-daniil-getmancev-50159913.html 

 

2021-05-19 Valstybinės fiskalinės tarnybos vadovas 

V.Melnik pareiškė, kad dėl nelegalių 

schemų valstybėsd biudžetas per metus 

praranda UAH 19 mlrd. 

https://biz.nv.ua/markets/shemy-na-benzine-

skolko-teryaet-gosbyudzhet-ukrainy-

intervyu-s-glavoy-gfs-50160109.html 

 

2021-05-19 Ukrainos parlamentas atleido Ekonomikos 

ministrą I.Petraško. 

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

05/18/673995/ 

 

2021-05-19 Skaitmeninės transformacijos ministerijos 

duomenimis, Ukrainos statybų versle 

kyšiams per metus išleidžiama apie UAH 3 

mlrd. Įgyvendinus skaitmenines 

technologijas, tikimasi sumažinti korupcijos 

lygį. 

https://nerukhomi.ua/news/ryinok/godovoj-

obem-vzyatok-v-stroitelstve-dostigal-3-mlrd-

griven-mintsifryi.htm 

 

2021-05-19 Ukrainos parlamentas priėmė įstatymą, 

kuriuo valstybės ir komunalinės nuosavybės 

teise valdomos žemės bus parduodamos per 

elektroninius aukcionus. 

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/ver

hovnaya-rada-odobrila-prodaju-zemelnyh-

uchastkov-cherez-elektronnye-auktsiony 

 

2021-05-19 Nuo gegužės 20 d. vyriausybė nebereguliuos 

dujų kainų „šilumininkams“.  Premjero 

teigimu, kainas nustatys pati dujų rinka. 

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

s-zavtrashnego-dnya-pravitelstvo-bolshe-ne-

reguliruet-ceny-na-gaz-dlya-

teplokommunenergo-shmygal-novosti-

segodnya-11425291.html 

 

2021-05-20 Ukrainos parlamentas pritarė naujo 

Infrastruktūros ministro A.Kubrakov 

paskyrimui. 

https://www.unian.net/politics/ukraina-

poluchila-novogo-ministra-infrastruktury-

novosti-ukraina-11424790.html 

https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novo

sti/ministrom-infrastruktury-naznachen-

glava-ukravtodora-aleksandr-kubrakov 

 

https://www.unian.net/politics/ukraina-poluchila-novogo-ministra-infrastruktury-novosti-ukraina-11424790.html
https://www.unian.net/politics/ukraina-poluchila-novogo-ministra-infrastruktury-novosti-ukraina-11424790.html
https://www.unian.net/politics/ukraina-poluchila-novogo-ministra-infrastruktury-novosti-ukraina-11424790.html


2021-05-20 Ukrainos parlamentas pritarė naujo 

Ekonomikos ministro ir pirmojo 

vicepremjero A. Liubčenko  paskyrimui. 

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

da-naznachila-lyubchenko-novym-

ministrom-ekonomiki 

 

2021-05-31 Baltarusija įveda licencijavimą kai kurioms 

ukrainietiškoms prekėms. 

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

arus-vvodit-licenzirovanie-ukrainskogo-

importa-novosti-ukraina-11435863.html 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2021-05-11 Sausį- balandį 30 proc. augo benzino 

importas į Ukrainą. Importas iš Lietuvos 

mažėjo. 

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

05/9/673698/ 

 

2021-05-19 Laikinasis „Укрзализныцa” vadovas I.Jurik 

mano, kad galutiniam įmonės išskaidymui 

dar prireiks trejų metų. 

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

05/17/673944/ 

 

2021-05-19 Ukrainos parlamentas balsavo už 

Infrastruktūros ministro V.Kryklyj 

atleidimą. Prieš tai jis buvo parašęs 

atsistatydinimo „savo noru“ prašymą. 

https://biz.liga.net/pervye-

litsa/all/novosti/verhovnaya-rada-uvolila-

ministra-infrastruktury-krikliya 

 

2021-05-31 Baltarusija mažina benzino tiekimą į 

Ukrainą. Ukrainos kompanijos jau nupirko 

iš Orlen Lietuva visą laisvą kiekį. 

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

v-iyune-ukraina-poluchit-iz-belorusi-v-pyat-

raz-menshe-mesyachnoy-normy-benzina-

novosti-segodnya-11438146.html 

 

 

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


