
 

 

LIETUVOS AMBASADA UKRAINOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2022 m. liepa –rugpūtis 

 

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 

2022-07-09 Ukrainos verslo relokacijos tendencijos: 

dauguma įmonių šalies viduje perkėlė veiklą 

į centrinę ar vakarinę dalį, 11 proc. perkėlė 

veiklą į užsienį, 17 proc. – perkėlė veiklą 

tiek į užsienį tiek Ukrainoje. Tarp užsienio 

šalių relokacijai populiariausios šalys buvo 

Lenkija, Vokietija, Bulgarija, Belgija ir 

Estija. 

https://glavcom.ua/economics/business/polovina-

pidprijemstv-pracyuje-chastkovo-i-hoche-

perejihati-shcho-dumayut-biznesmeni-

859255.html 

2022-07-12 Ukrainos IT kompanija Intellias atidarė 

keturis ofisus Portugalijoje ir Ispanijoje. 

https://dou.ua/lenta/news/intellias-in-spain-and-

portugal/ 

2022-07-26 Pagal relokacijos programą į saugius UA 

regionus persikėlė apie 692 įmones. 

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

economy/3537331-za-programou-relokacii-

peremistili-vze-692-pidpriemstva.html 

2022-08-08 Ukrainos investicinio patrauklumo indeksas 

žemiausias nuo 2013 m 

https://eba.com.ua/indeks-investytsijnoyi-

pryvablyvosti-ukrayiny-pokazav-najnyzhche-

znachennya-z-2013-roku/ 

   

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

2022-07-04 Ukrainos skaitmeninės informacijos 

ministras Lugano konferencijoje pasaulio IT 

bendrovėms pasiūlė skaitmeninį lendlizą 

Ukrainai. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/4/688

842/ 

2022-07-04 Laisvų darbo vietų Ukrainos IT sektoriuje 

nuo 2022 m. pradžios iki birželio sumažėjo 

beveik 5 kartus. 

https://mc.today/uk/kilkist-it-vakansij-v-ukrayini-

skorotilosya-majzhe-vp-yatero-nazvali-napryami-

shho-mayut-najbilshij-popit/ 

2022-07-06 IT paslaugų eksportas Ukrainoje per 2022 

metų gegužį augo 27 procentais lyginant su 

2021 m. gegužės mėn. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1984473-tsogo-

roku-eksport-it-poslug-v-ukrayini-zris-na-27 

2022-07-07 IT paslaugų eksportas UA augo beveik 

ketvirtadaliu. 

https://mezha.media/2022/07/07/eksport-it-

posluh-v-ukraini-zbilshyvsia-na-chvert-tse-

iedyna-haluz-biznesu-iaka-zrostala-u-2022-rotsi/ 



2022-07-12 Nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. Ukrainoje 

vaistai išrašomi su elektroniniais receptais. 

https://life.pravda.com.ua/health/2022/07/11/2495

14/ 

2022-07-23 Ukrainos skaitmeninis parašas atitinka ES 

standartus. 

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

technology/3535240-ukrainskij-elektronnij-

pidpis-vidpovidae-standartam-es-fedorov.html 

2022-07-25 Nuo 2022 m. liepos 25 dienos Ukrainoje 

atsirado galimybė automatiškai suformuoti 

išrašą apie žemės ūkio paskirties sklypo 

piniginę vertę. 

https://jurliga.ligazakon.net/news/212793_z-25-

lipnya-vprovadzheno-avtomatichne-

formuvannya-vityagu-pro-normativnu-groshovu-

otsnku-zemelnikh-dlyanok-sg-priznachennya-

derzhgeokadastr 

2022-08-08 Ukrainietiška mobilioji aplikacija Obimy 

tarp populiariausių App Store 

https://gloss.ua/ua/lifestyle/138551-ukrajinska-

prohrama-stala-odnijeju-z-najpopuljarnishikh-v-

amerikanskomu-app-store 

2022-08-12 Pradėjo veikti Ukrainos agrarinis registras, 

kurio vienas iš tikslų – būtinos finansinės 

pagalbos teikimas UA žemdirbiams. 

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

economy/3548887-v-ukraini-zapustili-reestr-dla-

pidtrimki-agrovirobnikiv.html 

2022-08-15 Ukrainoje sukurta skaitmeninė sąveikos 

platforma verslo relokacijai.  

https://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-

stvorili-platformu-cifrovoi-vzaemodii-dla-

relokacii-biznesu 

2022-08-16 Apie pusę karo metu įsisteigusių startuolių 

Ukrainoje sėkmingai tęsia savo veiklą.  

https://dev.ua/news/startapy-zalyshaiutsia-v-

ukraini-ale-potrebuiut-dodatkovykh-koshtiv-

opytuvannia-techukraine-1660663663 

2022-08-17 Ukraina griežtina reikalavimus įmonėms 

užtikrinti vartotojams atsiskaitymą ne 

grynais pinigais. 

https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-

/607538.html 

2022-08-24 UA ir UK pasirašys susitarimą dėl 

skaitmeninės prekybos. 

https://biz.ligazakon.net/news/213459_ukrana-ta-

velika-britanya-pdpishut-ugodu-pro-tsifrovu-

torgvlyu 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

   

Lietuvos ekonominiam saugumui, transporto sektoriui aktuali informacija 

2022-07-04 Ukraina galėtų sustiprinti ES ir regiono 

energetinį saugumą žiemą. 

https://ubn.news/uk/ukrayina-mozhe-zmicniti-

energetichnu-be/ 

2022-07-07 Ukrainos energetikos ministerija po karo 

planuoja įgyvendinti naują energetikos 

modelį (bus atsisakoma iškastinio kuro, 

labiau orientuojamasi į „žaliąjį kursą“).  

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

economy/3523942-pisla-vijni-ukraina-mae-

pobuduvati-novu-model-energetiki-

galusenko.html 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 



2022-07-12 Ukraina siekia didinti elektros energijos 

eksporto į ES pajėgumus. 

https://ubn.news/uk/ukrayina-hoche-zbilshiti-

potuzhnist-ek/ 

 

2022-07-15 UA 2022 metais naftos produktams išleido  

3,3 mlrd. USD, kas yra 15 proc. mažiau nei 

prieš metus. 

https://biz.censor.net/news/3354413/ukrayina_vyt

ratyla_na_import_naftoproduktiv_z_pochatku_ro

ku_33_milyarda_mytnytsya 

2022-07-15 Per pirmą šių metų pusmetį Ukraina pardavė 

160 proc. daugiau elektros energijos nei per 

tą patį laikotarpį 2021 m. 

https://ubn.news/uk/dohodi-ukrayini-vid-

eksportu-elektroe/ 

2022-07-19 Lietuvos Geležinkeliai pradėjo gabenti 

naftos produktus į Ukrainą apeidami 

Baltarusiją. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/19/68

9349/ 

2022-07-19 Ukraina tampa Tarptautinės energetikos 

agentūros asocijuota nare 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/19/68

9359/ 

2022-07-20 Poltavos regione paleistas naujas itin gilus 

gręžinys iš kurios išgaunama 100 000 

kubinių metrų dujų per dieną. 

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

economy/3533279-na-poltavsini-zapustili-

nadgliboku-gazovu-sverdlovinu.html 

2022-07-22 Susitarta dėl UA Juodosios jūros uostų 

atblokavimo. 

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/0

7/22/689519/ 

2022-07-27 ES įtraukia Ukrainos kelius į transeuropinius 

transporto koridorius. 

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

economy/3538117-es-vkluciv-ukrainski-

logisticni-slahi-do-transevropejskoi-transportnoi-

merezi.html 

2022-07-27 UA Vyriausybė išplėtė eksporto Dunojaus 

upe potencialą leisdama laivyno 

bunkeriavimą Izmailo ir Reni uostuose. 

 

https://delo.ua/transport/uryad-dozvoliv-

bunkeruvati-sudna-bilya-portiv-reni-ta-izmayil-

401965/ 

2022-07-28 Laivų, gabenančių ukrainietiškus grūdus 

draudimas pabrango 200 kartų. 

https://minprom.ua/news/286714.html 

2022-07-30 Izmailo ir Reni uostų gilinimas padidins 

krovinių srautus keletą kartų. 

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

economy/3540043-pogliblenna-dna-u-portah-

izmaila-ta-reni-zbilsit-perevezenna-dunaem-u-

kilka-raziv-ampu.html 

2022-08-01 2022-08-01 pirmas laivas su grūdais 

išplaukė iš  Odesos. 

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

economy/3541042-perse-sudno-z-ukrainskim-

zernom-vijde-z-portu-odesa-

mininfrastrukturi.html 

2022-08-09 Pirmieji 39 vagonai Australijos anglių 

atvyko į Ukrainą. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/9/690

215/ 

2022-08-09 Rusija sustabdė naftos tranzitą per Ukrainą. https://hromadske.ua/posts/rosiya-prizupinila-

tranzit-nafti-ukrayinoyu-cherez-naftoprovid-

druzhba-reuters 

https://ubn.news/uk/ukrayina-hoche-zbilshiti-potuzhnist-ek/
https://ubn.news/uk/ukrayina-hoche-zbilshiti-potuzhnist-ek/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3541042-perse-sudno-z-ukrainskim-zernom-vijde-z-portu-odesa-mininfrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3541042-perse-sudno-z-ukrainskim-zernom-vijde-z-portu-odesa-mininfrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3541042-perse-sudno-z-ukrainskim-zernom-vijde-z-portu-odesa-mininfrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3541042-perse-sudno-z-ukrainskim-zernom-vijde-z-portu-odesa-mininfrastrukturi.html


2022-08-11 Rusija užvaldė virš trečdalio UA 

generuojamos elektroenergijos. 

https://minprom.ua/news/286981.html 

2022-08-12 Iki metų pabaigos Ukrainoje bus paleista 

pirmoji biometano gamybos gamykla. 

https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/v-ukraine-

do-kontsa-goda-zapustyat-pervyy-zavod-po-

proizvodstvu-biometana 

2022-08-12 „Ukrhydroenergo“ vandenilio gamybą 

pradės 2023 metų pradžioje. 

https://landlord.ua/tag/vyrobnytstvo-vodniu/ 

2022-08-17 Rivnės atominėje elektrinėje 2032 m. 

planuojama paleisti 5 reaktorių. 

https://biz.nv.ua/ukr/markets/na-rivnenskiy-aes-

zbuduyut-p-yatiy-energoblok-novini-ukrajini-

50263701.html 

2022-08-19 Ukraina leis ES naudotis savo dujų saugykla https://lviv.media/ukraina-hotova-nadaty-yes-

svoi-skhovyshcha-hazu/ 

2022-08-23 Keičiasi Ukrainos valstybės sienos kirtimo 

tvarka (nustatomi 4 sienos kirtimo punktai 

automobiliams iki 7.5 t ir 4 sienos kirtimo 

punktai automobiliams virš 7,5 t) 

https://ubn.news/uk/ukrayina-vstanovila-novi-

pravila-pere/ 

2022-08-24 Per pirmą šių metų pusmetį plieno gamyba 

Ukrainoje krito 2,6 karto. 

https://ukranews.com/ua/news/877848-ukrayina-

zberegla-21-she-mistse-v-rejtyngu-worldsteel-za-

obsyagamy-vyrobnytstva-stali-u-sichni-lypni 

2022-08-25 Dėl okupantų veiksmų Zaporižės atominė 

elektrinė buvo atjungta nuo bendro Ukrainos 

elektros tinklo, vėliau buvo vėl prijungta. 

https://hromadske.ua/posts/zaporizka-aes-

vpershe-v-istoriyi-povnistyu-vidklyuchilasya-vid-

energomerezhi-cherez-diyi-okupantiv-

energoatom 

2022-08-29 Šį šildymo sezoną dujų suvartojimas 

Ukrainoje gali sumažėti 40 proc. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/29/69

0924/ 

2022-08-30 Ukrainos grūdų eksportas jūra per mėnesį 

gali pasieki 3 mln. tonų. 

https://urm.media/mininfrastrukturi-planuye-

rozvivati-zernovu-ugodu-j-dodavati-porti/ 

2022-08-31 JAV kompanija Holtec International turi 

planų bendradarbiauti su Ukrainos 

valstybine įmone Energoatom dėl Ukrainoje 

ekploatuojamų reakorių naudojimo laiko 

pailginimo. JAV  kompanija vertina 

galimybes  Ukrainoje vystyti  mažo 

atominio reaktoriaus komponentų gamybą. 

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

economy/3560886-holtec-planue-spivpracuvati-z-

energoatom-nad-prodovzennam-roboti-blokiv-

aes.html 

Bendra ekonominė informacija 

2022-07-07 2022 m. liepos 1 d. duomenimis Rusijos 

kariai Ukrainoje užėmė apie 22% žemės 

ūkio paskirties žemės. 

https://ua.news/ua/ukraine/okolo-22-

selhozugodyj-ukrayny-zahvatyly-rossyjskye-

okkupanty-nasa 

2022-07-08 Birželyje infliacija Ukrainoje sudarė 3.1 

proc. 

https://smida.gov.ua/news/allnews/ucervniinflacia

stanovila31 

2022-07-10 Ukrainos ekonominiam pakilimui prireiktų  

35 proc. Ukrainos  BVP dydžio kapitalinių 

investicijų mažiausiai 5 metus iš eilės, teigia 

https://ipress.ua/news/minekonomiky_dlya_stryb

ka_nam_potribno_pidtrymuvaty_kapinvestytsii_n

a_rivni_35_vvp_minimum_5_rokiv_331453.html 



Ukrainos ekonomikos ministrė Julija 

Sviridenko. 

2022-07-11 Ukraina jungiasi prie Europos Tarybos 

vystymo banko. 

http://vse.rv.ua/article/ukrainu-hocut-priednati-

do-banku-rozvitku-radi-evropi-za-

specprocedurou-cim-ce-nam-dopomoze.html 

2022-07-11 Ukrainos pieno produktų eksportas 2022 m. 

birželį augo 32 proc. lyginant su gegužės 

mėnesiu. 

https://ukranews.com/ua/news/868161-u-chervni-

eksport-ukrayinskoyi-molochnoyi-produktsiyi-

zbilshyvsya-na-32-ukab 

2022-07-12 
Per 2022 m. kovą – birželį Ukraina iš 

užsienio valstybių  paramos ir paskolų gavo 

tik pusę sumos reikalingos paskolų įmokoms 

ir biudžeto deficitui padengti. 

https://ces.org.ua/foreign-aid-budgetary-needs/ 

2022-07-14 Atsižvelgiant į įmonių, prekybos tinklų 

veiklą, eksporto statistiką Ukrainoje 

atsinaujina ekonominė veikla teigia 

Ukrainos nacionalinio banko pirmininko 

pavaduotojas S. Nikolaičiuk. 

https://banker.ua/uk/ekonomichna-aktivnist/ 

2022-07-14 Ukrainos Prezidento patarėjo nuomone 

papildomai Ukrainai reikia 9 mlrd. USD  per 

mėnesį (ty 4 mlrd. USD daugiau nei 

anksčiau skelbta) tam, kad padengti avarinių 

namų remonto išlaidas ir kompensuoti UA 

gyventojų negaunamas pajamas.  

https://ubn.news/uk/ukrayini-neobhidno-9b-

shomisyacya-dlya-pokri/ 

2022-07-15 UA siuntų perdavimo bendrovė Nova Poshta 

planuoja iki metų pabaigos pradėti veiklą 

Lenkijoje. 

https://delo.ua/business/nova-posta-zapracyuje-u-

polshhi-do-kincya-2022-roku-401412/ 

2022-07-16 Išvykstančiųjų iš Ukrainos asmenų  srautas 

vėl  pradėjo viršyti įvažiuojančių į šalį 

skaičių.  

https://biz.censor.net/news/3354523/potik_na_vy

yizd_iz_ukrayiny_znovu_perevyschyv_potik_na_

vyizd_derjprykordonslujba 

2022-07-19 Ukrainoje reglamentuotas „freelancerių“ 

darbas atsižvelgiant į kitų šalių patirtis, 

nustatomos socialinės garantijos. 

https://yur-gazeta.com/golovna/parlamentari-

zatverdili-frilans-yak-formu-zaynyatosti.html 

2022-07-19 UA Vyriausybė paskelbė apie naujų 

pramonės parkų plėtrą Černivcių regione. 

https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-vkliuchyv-

do-reiestru-industrialnykh-parkiv-dva-novi-parky 

2022-07-20 Nuo karo pradžios Ukrainos užsienio 

prekyba sumažėjo 13 mlrd USD arba 27 

proc. 

https://bin.ua/news/economics/economic/280429-

zovnishnij-tovaroobig-ukrayini-vpav-z-

pochatku.html 

2022-07-20 Tarptautiniai kreditoriai sutiko atidėti 

Ukrainos mokėjimus iš euroobligacijų. 

https://mind.ua/news/20244640-mizhnarodni-

kreditori-pogodilisya-vidterminuvati-ukrayini-

viplati-za-evrobondi-zmi 

2022-07-21 Ukrainoje greit pradės veikti Google Wallet https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/2

1/689437/ 

2022-07-21 Stabdomos UA finansinių įstaigų, susijusių 

su Rusijos piliečiais licencijos. 

https://ubn.news/uk/licenziyi-finansovih-ustanov-

z-rosijs/ 



2022-07-27 Nuspręsta valstybės turto fondui perduoti 

420 valstybinių įmonių, iš kurių 354 bus 

reorganizuotos arba likviduotos, dalis kitų 

įmonių bus privatizuota. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/27/68

9680/ 

2022-07-27 39 proc. ukrainiečių karo metu neteko darbo. https://biz.censor.net/news/3356845/vje_39_ukra

yintsiv_vtratyly_robotu_cherez_viyinu_opytuvan

nya 

2022-07-27 Nepaisant karo Ukrainoje nekilnojamojo 

turto paklausa išlieka didelė, liepą 

kvadratinio metro kaina antrinėje rinkoje 

išaugo 8 proc., o pirminėje – 11 proc. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/neruhomist-u-

stani-vijni-sucilnij-vidkladenij-popi/ 

https://ubn.news/uk/ukrayina-zaprovadit-novu-

model-pidt/ 

 

2022-07-28 Vis daugiau Ukrainos regionų įmonių  

relokacijai renkasi industrinius parkus (pvz. 

Bila Cerkva industriniame parke prie Kyjivo 

statoma gamykla, kurios 2 mln. USD).  

https://biz.nv.ua/ukr/markets/vasil-hmelnickiy-

rozpochav-budivnictvo-zavodu-v-industrialnomu-

parku-bila-cerkva-50259506.html 

2022-07-28 Ukrainos Vyriausybė nusprendė kreiptis į 

„Ukravtodor“ ir „Ukrenergo“ vertybinių 

popierių savininkus su prašymu atidėti 

obligacijų mokėjimus. 

https://ubr.ua/uk/finances/finance-

ukraine/vladeltsev-tsennyh-bumag-ukravtodora-i-

ukrenergo-prosyat-otsrochit-vyplatu-dolgov 

2022-07-29 Fizinių asmenų depozitai per 2022 m. birželį 

užaugo iki 869,5 mlrd. UAH ( augimas per 

mėnesį 30,4 mlrd. UAH). 

https://ubn.news/uk/u-chervni-ukrayinci-zbilshili-

bankivs/ 

2022-08-01 UA valstybės biudžeto pajamos liepą planą 

viršijo 20 mlrd. UAH 

https://www.kmu.gov.ua/news/u-lypni-2022-

roku-do-zahalnoho-fondu-derzhavnoho-

biudzhetu-nadiishlo-1696-mlrd-hryven 

2022-08-02 Šių metų birželį UA eksportas sudarė 3,2 

mlrd. USD, tikimasi dar didesnio augimo. 

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

economy/3542200-eksport-u-cervni-stanoviv-32-

milarda-smigal-spodivaetsa-na-zrostanna.html 

2022-08-02 Ukrainos Vyriausybė pradėjo programą 

remiančią vietos mašinų gamybos pramonę. 

https://biz.nv.ua/ukr/economics/kabmin-zapustiv-

programu-z-lokalizaciji-v-mashinobuduvanni-

kogo-vona-stosuyetsya-novini-ukrajini-

50260873.html 

2022-08-04 UA Vyriausybė planuoja masinę privatizaciją 

nuo šių metų rugsėjo. 

https://www.kmu.gov.ua/news/denys-shmyhal-z-

1-veresnia-planuiemo-masovo-zapustyty-protses-

pryvatyzatsii 

2022-08-04 Mažmeninės prekybos įmonės Ukrainoje 

šiemet sumokėjo 23 proc. daugiau mokesčių. 

https://biz.censor.net/news/3358594/nayibilshi_u

krayinski_riteyilery_zmenshyly_splatu_podatkiv_

na_23_ta_vtratyly_9_spivrobitnykiv 

2022-08-05 Šešiolikoje regionų UA statys daugiabučius 

laikinai perkeltiems asmenims. 

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

uarazom/3544129-bagatokvartirni-budinki-dla-

pereselenciv-zvoditimut-u-16-oblastah.html 

2022-08-05 USAID padės Ukrainos ūkininkams įsigyti 

grūdų sandėliavimo įrangos. 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/850790

.html 

2022-08-08 
Ukraina sukūrė verslo nuostolių dėl karo 

nustatymo metodiką. 

https://biz.ligazakon.net/news/213076_rozrobleno

-metodiku-otsnki-zbitkv-bznesu-zavdanikh-

vyskovoyu-agresyu-rf 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/neruhomist-u-stani-vijni-sucilnij-vidkladenij-popi/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/neruhomist-u-stani-vijni-sucilnij-vidkladenij-popi/
https://ubn.news/uk/ukrayina-zaprovadit-novu-model-pidt/
https://ubn.news/uk/ukrayina-zaprovadit-novu-model-pidt/


2022-08-08 Dėl karo Ukrainoje pasaulio ekonomika 

šiemet neteks 1 trilijono USD 

https://ubn.news/uk/svitova-ekonomika-vtratit-1t-

cherez-vij/ 

2022-08-10 Užsienio įmonių atstovybių Ukrainoje 

sumažėjo 78 procentais. 

https://interfax.com.ua/news/economic/851536.ht

ml 

2022-08-12  

„Bayraktar“ gamykla Ukrainoje planuoja 

gaminti nepilotuojamus naikintuvus. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/12/69

0343/ 

2022-08-12 Anot UA URM - Lenkija, Vokietija ir JAV 

labiausiai domina Ukrainos eksportuotojus. 

https://ipress.ua/news/polshcha_nimechchyna_ta_

ssha_naybilshe_tsikavlyat_ukrainskyh_eksporteri

v__mzs_332184.html 

2022-08-13 Užkarpatėje bus pastatyta didžiausia 

Ukrainoje druskos gamybos įmonė. 

https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/13/na-

zakarpatti-oblashtovuyut-najbilshe-v-ukrayini-

rodovyshhe-soli/ 

2022-08-14 Planuojama, kad šiemet Ukrainos turto 

fondas iš privatizacijos planuoja surinkti 1 

mlrd. UAH 

https://gmk.center/ua/news/fdmu-planuie-

otrimati-vid-privatizacii-do-1-mlrd-grn-u-2022-

roci/ 

2022-08-15 UA finansų ministro nuomone 22 proc. 

infliacija karo metu nėra kritinė. Visgi iki 

naujųjų metų Ukrainos nacionalinio banko 

nuomone infliacija gali pasiekti 30 procentų. 

https://babel.ua/news/82943-minfin-inflyaciya-u-

22-2-ne-ye-kritichnoyu-dlya-krajini-u-stani-viyni 

2022-08-18 Dėl sąsajų su Rusija areštuotos Amic energy 

tinklo akcijos 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/18/69

0562/ 

2022-08-19 UA ir UK abipusiai supaprastino 

dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose 

sąlygas.  

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/19/69

0598/ 

2022-08-19 Po karo nemažai UA IT specialistų išvyktų 

iš šalies. 

https://ubn.news/uk/pislya-vijni-ukrayinu-

zbirayutsya-pokin/ 

2022-08-20 2022 m. liepą juridinių asmenų depozitai 

Ukrainos bankuose augo iki 766 mlrd. UAH 

(augo 4.6 proc) 

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

economy/3554457-u-lipni-depoziti-uridicnih-

osib-zrosli-do-766-milardiv.html 

2022-08-21 Ukrainos Vyriausybės ekonominė prognozė 

išlieka optimistinė. 

https://thepage.ua/ua/economy/makroekonomichn

ij-prognoz-ukrayini-na-2022-2024-roki 

2022-08-22 Ukrainiečiai karo metu mažiau skolinasi. https://finclub.net/ua/news/novykh-borhiv-

ukraintsiv-pomenshalo-za-chas-viiny.html 

2022-08-22 5 mln. tonų sumažinta UA grūdų derliaus 

prognozė. 

https://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/ekspert

i-znizili-prognoz-urozhayu-v-ukrajini-na-5-mln-t 

2022-08-23 Atnaujinta geležinkelio tarp Ukrainos ir 

Moldovos bus pervežama iki 10 mln. tonų 

krovinių 

https://agropolit.com/news/24262-ukrayina-ta-

moldova-zapustili-zaliznichnu-gilku-yaka-

perevozitime-do-10-mln-t-vantajiv--zelenskiy 

2022-08-24 Nuo karo pradžios apie 40 procentų 

Ukrainos biudžeto (1 trilijonas UAH) 

išleidžiama karo reikmėms. 

https://lb.ua/economics/2022/08/23/527138_mayz

he_trilyon_griven_sklali.html 

2022-08-24 Ukrainoje galima užregistruoti ribotos 

atsakomybės bendrovę internetu. 

https://diia.gov.ua/news/avtomatichna-

reyestraciya-tov-teper-dostupna-na-portali-diya 

2022-08-25 Nuo karo pradžios Ukrainoje sukurta 150 

tūkstančių naujų verslo subjektų. 

https://ubn.news/uk/v-ukrayini-zafiksuvali-bum-

na-vidkritt/ 



2022-08-26 Startuoja investicijų pritraukimo į Ukrainą 

programa. 

https://ubn.news/uk/u-sviti-startuvala-kampaniya-

iz-zaluche/ 

2022-08-29 Per karą Ukrainos Vyriausybė sieks sukurti 

mechanizmą tam, kad apdrausti investicijas 

karo metu. 

https://biz.ligazakon.net/news/213557_uryad-

pratsyu-nad-mekhanzmom-strakhuvannya-

nvestitsy-v-umovakh-vyni 

 

2022-08-29 Planuojama sugrąžinti akcizus kurui 

Ukrainoje. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/29/69

0942/ 

2022-08-31 Dėl karo trečdalis ukrainiečių neteko darbo https://www.volynnews.com/news/all/tretyna-

ukrayintsiv-vtratyla-robotu-cherez-viynu-

opytuvannia/ 

2022-08-31 Šiemet planuojama Ukrainoje privatizacija 

prasidės nuo spirito gamyklų pardavimo. 

https://ubn.news/uk/cogo-roku-privatizaciya-

rozpochnets/ 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija  

2022-07-05 Ukraina padavė prašymą dėl narystės EBPO 

organizacijoje. 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/5/7356

509/ 

Parengė: Marijus Dunda, patarėjas, tel. +380674494909, marijus.dunda@urm.lt 
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