
 

 

LIETUVOS AMBASADA UKRAINOJE 
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DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS 

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

eksportuotojams aktuali informacija 

2022-12-23 Ukrainos valstybinis turto fondas parengė 

Ust-Dunajsko komercinio jūrų uosto Odesos 

srityje privatizavimo projektą. Tai bus 

pirmas jūrų uosto pardavimas nuo Ukrainos 

nepriklausomybės paskelbimo. Pradinė 

kaina - 60 mln. grivinų. 

https://i-visti.com/news/12526-ukrayina-

vistavlyaye-na-privatizacyu-morskiy-port-v-

odesky-obl.html 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-12-15 Integralus Ukrainos investicinio 

patrauklumo indekso rodiklis 2022 m. II 

pusmetį padidėjo nuo 2,17 iki 2,48 balo. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/15/69

5045/ 

2022-12-26 Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, 

Šveicarija ir Jungtinės Valstijos padės 

perkelti Ukrainos mažąsias ir vidutines 

įmones iš labiausiai nuo Rusijos invazijos 

nukentėjusių teritorijų. Apie 80 Ukrainos 

įmonių gaus iki 30 tūkst. eurų kiekvienai iš 

jų išlaidoms, susijusioms su įmonės 

perkėlimu į saugius šalies regionus, 

kompensuoti.  

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/predstavnikam-

maloho-biznesu-viplatjat-po-30-tisjach-jevro-dlja-

perejizdu-z-teritorij-shcho-postrazhdali-vid-

vijni.html 

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

2022-12-01 "Amazon" Ukrainai skirs 75 mln. dolerių 

paramą. Šios lėšos skiriamos valstybės 

registrų ir kitų valstybės veiklai reikalingų 

duomenų bazių perkėlimo į AWS debesijos 

aplinką paslaugoms. 

https://ms.detector.media/trendi/post/30772/2022-

12-01-amazon-nadast-ukraini-75-mln-pidtrymky/ 

2022-12-01 UA ir Jungtinė Karalystė pasirašė susitarimą 

dėl skaitmeninės prekybos, kuriuo siekiama 

sukurti skaitmeninės prekybos plėtros teisinę 

sistemą. Susitarimas prisidės prie 

skaitmeninės ekonomikos, IT pramonės, 

dirbtinio intelekto ir superkompiuterių 

plėtros. 

https://biz.ligazakon.net/news/215743_ukrana-ta-

velika-britanya-uklali-ugodu-pro-tsifrovu-

torgvlyu-shcho-tse-oznacha 

2022-12-02 "Google" skyrė 2 mln. USD skaitmeniniam 

švietimui Ukrainoje. 

https://forbes.ua/news/google-vidilit-2-mln-na-

tsifrovu-osvitu-ukraintsiv-02122022-10204 



2022-12-06 UA nacionalinis bankas stengiasi užtikrinti 

bankų sistemos tęstinumą karo padėties 

sąlygomis: bankai kiekviename regione turi 

sudaryti „rezervinių“ filialų sąrašą (ne 

mažiau kaip 35 % filialų), kurie aptarnautų 

klientus, jei ilgą laiką nebūtų tiekiama 

elektros energija. Rezerviniai filialai 

aprūpinami visa būtina įranga ir ryšio 

kanalais, reikalingais nepertraukiamam 

darbui nesant elektros energijos. UA 

nacionalinio banko iniciatyva visi sistemą 

sudarantys bankai susivienijo ir sukūrė 

bendrą bankų tinklą "Power Banking". 

https://news.dtkt.ua/finance/bank-system/80345-

nbu-vprovadiv-novi-vimogi-do-roboti-bankiv-u-

razi-blekautu 

 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-

bank-razom-iz-bankami-vprovadjuyut-posileniy-

plan-zahodiv-dlya-zabezpechennya-

bezperervnosti-roboti-bankivskoyi-sistemi-za-

umov-trivaloyi-vidsutnosti-elektropostachannya 

2022-12-06 Pasaulinė kibernetinio saugumo milžinė 

"Recorded Future" padės apsaugoti Ukrainos 

ypatingos svarbos infrastruktūrą. 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/6/7379

567/ 

2022-12-07 UA IT paslaugų eksportas per 10 2022 m. 

mėnesių augo beveik 10 proc. ir  viršijo 6 

mlrd. dolerių. 

https://forbes.ua/news/eksport-it-poslug-z-

pochatku-roku-perevishchiv-6-mlrd-drugiy-

misyats-pospil-fiksuetsya-padinnya-pokaznikiv-

07122022-10315 

2022-12-10 2022 m. elektroninių paslaugų naudojimas 

valstybei duos bendrą ekonominį ir 

antikorupcinį efektą - 48 mlrd. grivinų 

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

technology/3631317-eposlugi-u-dii-cogoric-

zaosadat-derzavi-48-milardiv-mincifri.html 

2022-12-12 Daugiau nei 400 įmonių jau prisijungė prie 

specialios mokesčių ir teisinės sistemos 

technologijų verslui "Diia.City" 

https://www.facebook.com/city.diia/ 

2022-12-26 Nuo karo pradžios Ukrainos bankų pelnas 

sumažėjo daugiau kaip 80 %. 

https://www.unian.ua/economics/finance/z-

pochatku-viyni-pributok-ukrajinskih-bankiv-

vpav-u-p-yat-raziv-12090471.html 

2022-12-26 Ukraina planuoja įvesti papildomą grynųjų 

pinigų išėmimo mokestį. 

https://finclub.net/ua/news/za-zniattia-hotivky-

mozhut-zaprovadyty-novyi-podatok.html 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-12-02 ES įsteigė Ukrainos ginkluotosioms 

pajėgoms skirtą kibernetinę laboratoriją 

Kyjive. 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/2/73790
36/ 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

 

 

2022-12-01 Ukrainoje bus sukurta skaitmeninė 

transporto infrastruktūros atkūrimo 

valdymo sistema, planuojamos ir kitos 

naujovės atkuriant transporto infrastruktūrą. 

https://logist.today/uk/dnevnik_logista/2022-12-

01/miu-v-ukraine-sozdadut-tsifrovuyu-sistemu-

upravleniya-vosstanovleniem-transportnoj-

infrastruktury/ 

2022-12-01 Ukraina svarsto galimybę išnuomoti 

plaukiojančias šilumines elektrines. 

https://usionline.com/v-odesi-mozhut-z-iavytys-

sudna-elektrostantsii/ 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://news.dtkt.ua/finance/bank-system/80345-nbu-vprovadiv-novi-vimogi-do-roboti-bankiv-u-razi-blekautu
https://news.dtkt.ua/finance/bank-system/80345-nbu-vprovadiv-novi-vimogi-do-roboti-bankiv-u-razi-blekautu
https://news.dtkt.ua/finance/bank-system/80345-nbu-vprovadiv-novi-vimogi-do-roboti-bankiv-u-razi-blekautu


2022-12-09 Ukrainos vyriausybė siūlo pramonei dirbti 

naktimis ir planuoja parengti elektros 

energijos tiekimo įjungimo prioritetus. 

https://politarena.online/2022/12/09/uriad-

proponuie-promyslovym-pidpryiemstvam-pereyty-

na-robotu-vnochi/ 

2022-12-12 Baltarusija siūlo Ukrainai gabenti grūdus 

tranzitu be kitų išankstinių sąlygų. 

https://elevatorist.com/novosti/15768-bilorus-

zaproponuvala-ukrayini-tranzit-zerna-do-portiv-

litvi 

2022-12-12 Pradėjo veikti elektroninė Ukrainos-

Lenkijos sienos kirtimo elektroninė eilė, 

kuri galios tik krovininiams automobiliams 

https://suspilne.media/337118-na-agodini-
zapracuvala-elektronna-cerga-peretinu-kordonu-dla-

vantazivok/ 

2022-12-12 Dauguma Ukrainos elektros energijos 

gamybos pajėgumų buvo atkurti, tačiau 

elektros energijos deficitas išlieka didelis.   

https://hromadske.radio/news/2022/12/12/enerhety

kam-vdalos-vidnovyty-bil-shist-heneruval-nykh-

potuzhnostey-enerhosystemy-ukrenerho 

2022-12-13 Šią žiemą Ukrainai reikės iki 2 GW 

elektros energijos iš ES už 800 mln. eurų. 

https://forbes.ua/news/ukraina-potrebue-do-2-gvt-

elektroenergii-z-es-vartistyu-800-mln-tsiei-zimi-

zelenskiy-13122022-10449 

2022-12-14 Ukraina laukia ENTSO-E sprendimo 

padidinti elektros energijos importą 

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

economy/3633853-ukraina-ocikue-risenna-entsoe-

pro-zbilsenna-importu-elektroenergii-

galusenko.html 

2022-12-14 "Ukrtransgaz" žengė dar vieną žingsnį į ES 

požeminių dujų saugyklų rinką 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/14/694

982/ 

2022-12-14 Ukrainoje išbandomi elektroniniai krovinių 

vežimo važtaraščiai. 

https://biz.liga.net/ua/all/transport/novosti/revolyut

siya-na-rynke-gruzoperevozok-gosudarstvo-

nachalo-testirovat-elektronnye-nakladnye 

2022-12-17 Per Juodąją jūrą bus nutiestas energijos 

kabelis. ES remia energetikos kabelio 

tiesimo Juodojoje jūroje projektą. Projekte 

dalyvaus Rumunija, Gruzija, Azerbaidžanas 

ir Vengrija. Tai sustiprins UA ir viso 

regiono, energetinį saugumą,  paspartins 

UA energetikos infrastruktūros atkūrimą. 

https://delo.ua/energetics/azerbaidzan-gruziya-

rumuniya-ta-ugorshhina-pogodili-namir-proklasti-

pidvodnii-kabel-cerez-corne-more-408341/ 

 

2022-12-19 Ukraina neveš prekių per BLR dėl 

saugumo. UA yra "du banginiai", kuriais 

grindžiami eksporto plėtros planai: 

Juodosios jūros uostų, ypač Mykolajivo, 

blokados įveikimas ir infrastruktūros plėtra 

šalies vakaruose. 

https://interfax.com.ua/news/economic/879271.htm

l 

2022-12-19 Sugriovus energetikos infrastruktūrą, 

Ukrainoje padidės kainos. 

https://kontrakty.ua/article/209287 

2022-12-20 Šiemet Ukrainos Dunojaus uostuose 

krovinių perkrovimo apimtys padidėjo tris 

kartus.  

https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/20/695

217/ 

Bendra ekonominė informacija 

2022-12-01 Tikrasis bedarbių skaičius UA yra 12 kartų 

didesnis nei oficialūs duomenys. Faktinis 

bedarbių skaičius Ukrainoje yra 2,6 mln. 

https://www.unian.ua/economics/other/realnih-

bezrobitnih-v-ukrajini-v-12-raziv-bilshe-nizh-

zareyestrovanih-minekonomiki-12063459.html 

https://delo.ua/energetics/azerbaidzan-gruziya-rumuniya-ta-ugorshhina-pogodili-namir-proklasti-pidvodnii-kabel-cerez-corne-more-408341/
https://delo.ua/energetics/azerbaidzan-gruziya-rumuniya-ta-ugorshhina-pogodili-namir-proklasti-pidvodnii-kabel-cerez-corne-more-408341/
https://delo.ua/energetics/azerbaidzan-gruziya-rumuniya-ta-ugorshhina-pogodili-namir-proklasti-pidvodnii-kabel-cerez-corne-more-408341/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/20/695217/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/20/695217/


žmonių, o Valstybinė užimtumo tarnyba 

užregistravo tik 215 tūkst. bedarbių 

2022-12-02 EIB rengia iniciatyvas, skirtas Ukrainos 

atsigavimui, žaliojo finansavimo projektus:  

energijos vartojimo efektyvumo projektas 

Lucke, kietųjų atliekų tvarkymo projektas 

Lvove, taip pat dėl apšaudymo sustabdyti ir 

performuoti, bet planuojami atnaujinti 

vandens tiekimo Mykolajive atkūrimo 

darbai, projektas "Energijos vartojimo 

efektyvumas viešuosiuose pastatuose 

Ukrainoje", į kurį investuojama 300 mln. 

eurų. 

https://uaprom.info/news/186688-yeib-

rozroblyaye-iniciativi-vidbudovi-ukrayini.html 

2022-12-03 Rusija iš Ukrainos pavogė kviečių už 

maždaug 1 mlrd. USD. 

https://lb.ua/society/2022/12/03/537970_rosiya_v

krala_ukraini_pshenitsi.html 

2022-12-03 Į Etiopijos Doralio uostą atplaukė pirmasis 

Ukrainos humanitarinės programos "Grūdai 

iš Ukrainos" laivas su 25 tūkst. tonų 

ukrainietiškų kviečių (to pakanka išmaitinti 

iki100 tūkst. žmonių per metus). 

https://lb.ua/economics/2022/12/04/537995_mezh

ah_programi_grain_ukraine.html 

2022-12-05 Ukraina siekia tapti pirmąja Europos šalimi, 

su kuria JAE sudarys susitarimą dėl 

ekonominės partnerystės. UA ir JAE 

prekiauja ž. ū. produktais, metalurgija, itin 

perspektyvus bendradarbiavimas 

infrastruktūros projektų, energetikos, 

farmacijos pramonės, taip pat inovacijų, 

mokslinių tyrimų, plėtros ir technologijų 

srityse. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/5/694

599/ 

2022-12-05 Biurų patalpų nuomos kainos Kijeve 

sumažėjo 30 proc. 

https://interfax.com.ua/news/economic/876489.ht

ml 

2022-12-06 Ukrainos tarptautinės atsargos užsienio 

valiuta viršija prieškarinį lygį. 

Міжнародні резерви України перевищили 
довоєнний рівень і сягнули майже 28 млрд дол. 
США (bank.gov.ua) 

2022-12-06 Per 11 šių metų mėnesių UA eksportavo 

žemės ūkio ir maisto produktų už 21,1 mlrd. 

USD. Fizine išraiška - 16,7 proc., o vertine 

išraiška - 13,7 proc. mažiau nei atitinkamu 

praėjusių metų laikotarpiu. 

https://biz.liga.net/ua/ekonomika/prodovolstvie/n

ovosti/ukraine-udalos-eksportirovat-

prodovolstviya-na-21-mlrd-s-nachala-goda-

minekonomiki 

2022-12-06 "Zaha Hadid Architects" įmonė parengė 

parodos "Expo 2030", kurią Ukraina nori 

surengti Odesoje, paviljonų architektūrinį 

projektą.  

https://meta.ua/uk/news/society/61123-

arhitekturna-firma-zha-predstavila-vrazhayuchii-

proekt-vsesvitnoyi-vistavki-2030-roku-v-odesi/ 

2022-12-07 Naujų įmonių registracija Ukrainoje 

sumažėjo 25 proc. Daugiausia naujų įmonių 

buvo įsteigta Kijeve, populiariausia naujai 

įsteigtų įmonių veiklos sritis  didmeninė ir 

mažmeninė prekyba. Padaugėjo naujų IT 

įmonių registravimo atvejų.  

https://biz.nv.ua/ukr/markets/yak-reyestruvavsya-

biznes-u-period-masovanih-udariv-po-

infrastrukturi-novini-ukrajini-50289217.html 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-ukrayini-perevischili-dovoyenniy-riven-i-syagnuli-mayje-28-mlrd-dol-ssha#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F%202022,%D0%A1%D0%A8%D0%90.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-ukrayini-perevischili-dovoyenniy-riven-i-syagnuli-mayje-28-mlrd-dol-ssha#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F%202022,%D0%A1%D0%A8%D0%90.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-ukrayini-perevischili-dovoyenniy-riven-i-syagnuli-mayje-28-mlrd-dol-ssha#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F%202022,%D0%A1%D0%A8%D0%90.


2022-12-07 Maždaug pusė pabėgėlių iš Ukrainos, 

įsidarbinusių Lenkijoje ir Vokietijoje, po 

karo nori ten pasilikti. 

https://lb.ua/society/2022/12/07/538382_blizko_p

olovini_pratsevlashtovanih.html 

2022-12-07 UA Vyriausybė skyrė 340 mln. eurų 

socialinei ir ypatingos svarbos 

infrastruktūrai atkurti 10 šalies sričių. 

https://mind.ua/news/20250412-uryad-rozpodiliv-

340-mln-evro-na-vidnovlennya-socialnoyi-ta-

kritichnoyi-infrastrukturi-u-10-oblastyah 

2022-12-07 Tikimasi, jog ES, JAV ir TVF padengs 2023 

m. biudžeto deficitą (38 mlrd. USD). 

https://ubn.news/uk/yes-ta-ssha-pokriyut-deficit-

byudzhetu-na-2023/ 

2022-12-08 Ukraina turi atlikti trigubą ekonominį šuolį 

tam, kad iš pereinamojo laikotarpio 

ekonomikos tapti besivystančia šalimi  

(padidinti BVP vienam gyventojui nuo 

prieškarinio 4 000 iki 12 000 USD). 

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

economy/3630182-ukraini-neobhidno-vtrici-

zbilsiti-vvp-na-dusu-naselenna-

minekonomiki.html 

2022-12-08 Ukrainos nacionalinis bankas išlaiko 25 % 

diskonto normą. 

https://lb.ua/economics/2022/12/08/538474_nbu_

zberig_oblikovu_stavku_rivni.html 

2022-12-09 2022 m. lapkritį ukrainiečiai užregistravo 10 

proc. mažiau elektromobilių nei spalį. 

https://apostrophe.ua/ua/news/society/avto/2022-

12-09/v-ukraine-upal-spros-na-elektromobili-

kakie-modeli-samyie-populyarnyie-po-itogam-

noyabrya/285730 

2022-12-11 UA Vyriausybės sprendimu karo padėties 

laikotarpiu atleistos nuo valstybinės 

eksporto kontrolės tam tikros karinės ir 

dvejopo naudojimo prekės: metalinės ir 

nemetalinės šarvuotos plokštės, šalmai, 

šalmų korpusai, smūgius sugeriančios 

pagalvėlės, neperšaunamos liemenės arba 

apsauginiai drabužiai, kietų neperšaunamų 

liemenių plokštės.  

https://sud.ua/uk/news/ukraine/256418-

pravitelstvo-osvobodilo-ot-gosudarstvennogo-

eksportnogo-kontrolya-ryad-tovarov-voennogo-

naznacheniya-i-dvoynogo-ispolzovaniya 

2022-12-12 EBPO atidaro ofisą Kyjive. https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/klu

b-bogatyh-stran-otkroet-ofis-v-ukraine 

2022-12-13 Ukrainiečiai ir toliau teikia pirmenybę 

mokėjimams negrynaisiais pinigais. 

https://ubn.news/uk/ukrayinci-prodovzhuyut-

nadavati-perev/ 

2022-12-14 Grynųjų pinigų suma gyventojų rankose 

padidėjo beveik 10 mlrd. 

https://minfin.com.ua/ua/2022/12/14/97260152/ 

 

2022-12-14 Nepaisant masinių raketų atakų, ukrainiečiai 

nebėga iš šalies. 

https://ubn.news/uk/ukrayinci-ne-tikayut-z-

krayini-popri-mas/ 

2022-12-15 Didžiausio Ukrainoje paukštininkystės ūkio 

sunaikinimo nuostoliai vertinami 330 mln. 

dolerių. 

https://borgexpert.com/news/rosiiany-znyshchyly-

najbilshu-ptakhofabryku-v-ukraini-zbytky-330-

mln 

2022-12-15 Ukrainos užsienio prekybos prekėmis 

deficitas padidėjo 2,6 karto 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/15/69

5053/ 

2022-12-16 Dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų 

darbą nutraukė tik 1 % Ukrainos įmonių. 

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

economy/3635788-cerez-nestabilne-

elektropostacanna-povnistu-pripiniv-robotu-lise-

1-kompanij.htm  

2022-12-16 Ukrainos žemės ūkio sektorius dėl logistikos 

problemų praras 10 mlrd. dolerių 

https://agroportal.ua/news/ukraina/agrosektor-

ukrajini-vtratit-10-mlrd-cherez-problemi-z-

logistikoyu 

https://minfin.com.ua/ua/2022/12/14/97260152/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3635788-cerez-nestabilne-elektropostacanna-povnistu-pripiniv-robotu-lise-1-kompanij.htm
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3635788-cerez-nestabilne-elektropostacanna-povnistu-pripiniv-robotu-lise-1-kompanij.htm
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3635788-cerez-nestabilne-elektropostacanna-povnistu-pripiniv-robotu-lise-1-kompanij.htm
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3635788-cerez-nestabilne-elektropostacanna-povnistu-pripiniv-robotu-lise-1-kompanij.htm


2022-12-17 Ukrainoje naujų būstų statyba sumažėjo 

perpus. 

https://sud.ua/uk/news/ukraine/256919-v-ukraine-

stroitelstvo-novogo-zhilya-sokratilos-vdvoe-

neuteshitelnye-dannye-gosstata 

 

https://minfin.com.ua/ua/2022/12/16/97377927/ 

 

2022-12-18 Nuo vasario 24 d. iki gruodžio 12 d. 

ukrainiečiai pardavė beveik 80 proc. mažiau 

nekilnojamojo turto objektų nei per tą patį 

2021 m. laikotarpį. Kol kas pirkėjų 

aktyvumas rinkoje yra beveik nulinis -  

kainos neatitinka tikrovės. 

https://realestate.24tv.ua/yak-zminyuvavsya-rinok-
neruhomosti-ukrayini-2022-rotsi_n2216783 

2022-12-19 Ukrainoje keisis pasėlių struktūra: 2023 m. 

grūdinių kultūrų mažės, aliejinių sėklų 

pasėlių daugės.  

https://www.growhow.in.ua/pidsumky-roku-

viyny-iak-zminylasia-struktura-posiviv-osnovni-

vyklyky-ta-vysnovky/ 

https://ubn.news/uk/v-ukrayini-zminitsya-

struktura-posivi/ 

2022-12-20 Tarptautinė kompanija Urenco sodrintą 

uraną Ukrainai tieks nuo 2026 m. 

https://biz.nv.ua/ukr/markets/energoatom-

domovivsya-pro-postachannya-uranu-z-urenco-

novini-ukrajini-50292168.html 

2022-12-20 UA elektros energijos sistemos būklė prasta, 

todėl elektros energijos tiekimo sutrikimai 

gali užsitęsti, tačiau Vyriausybė sieks 

užtikrinti, kad būtų įgyvendinti šeši 

Ukrainos prezidento numatyti žingsniai, 

skirti tvariam kritinės energetikos 

infrastruktūros veikimui rudens-žiemos 

laikotarpiu užtikrinti. 

https://ubn.news/uk/energosistema-znahoditsya-v-

poganom/ 

 

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

rishennia-dlia-realizatsii-shesty-krokiv-

prezydenta-ukrainy-shchodo-staloho-

prokhodzhennia-zymy  

 

 

2022-12-20 TVF patvirtino Ukrainos stebėsenos 

programą, kuria siekiama padidinti 

mokestines pajamas ir atgaivinti vidaus 

skolinimosi rinką, užtikrinti ilgalaikį finansų 

sektoriaus stabilumą, apriboti pinigų 

finansavimą, taip pat pagerinti viešąjį 

valdymą ir valstybės institucijų skaidrumą. 

https://tsn.ua/groshi/mvf-uhvaliv-monitoringovu-

programu-dlya-ukrayini-scho-ce-oznachaye-

2226583.html 

 

2022-12-20 Ukrainai pavyko sumažinti įsiskolinimą. 

2022 m. trečiąjį ketvirtį Ukrainos bendroji 

užsienio skola sumažėjo 4,3 mlrd. USD - iki 

124,2 mlrd. USD. 

https://ua.news/ua/ukraine/ukraine-udalos-

sokratit-gosudarstvennyj-i-chastnyj-dolg 

 

2022-12-20 Šiais metais UA nacionalinis bankas nupirko 

vyriausybės obligacijų už visą numatytą 

sumą, t. y. 400 mlrd. UAH. 

https://ubn.news/uk/nacionalnij-bank-kupiv-

derzhavni-obl/ 

 

https://sud.ua/uk/news/ukraine/256919-v-ukraine-stroitelstvo-novogo-zhilya-sokratilos-vdvoe-neuteshitelnye-dannye-gosstata
https://sud.ua/uk/news/ukraine/256919-v-ukraine-stroitelstvo-novogo-zhilya-sokratilos-vdvoe-neuteshitelnye-dannye-gosstata
https://sud.ua/uk/news/ukraine/256919-v-ukraine-stroitelstvo-novogo-zhilya-sokratilos-vdvoe-neuteshitelnye-dannye-gosstata
https://minfin.com.ua/ua/2022/12/16/97377927/
https://www.growhow.in.ua/pidsumky-roku-viyny-iak-zminylasia-struktura-posiviv-osnovni-vyklyky-ta-vysnovky/
https://www.growhow.in.ua/pidsumky-roku-viyny-iak-zminylasia-struktura-posiviv-osnovni-vyklyky-ta-vysnovky/
https://www.growhow.in.ua/pidsumky-roku-viyny-iak-zminylasia-struktura-posiviv-osnovni-vyklyky-ta-vysnovky/
https://ubn.news/uk/v-ukrayini-zminitsya-struktura-posivi/
https://ubn.news/uk/v-ukrayini-zminitsya-struktura-posivi/
https://ubn.news/uk/energosistema-znahoditsya-v-poganom/
https://ubn.news/uk/energosistema-znahoditsya-v-poganom/
https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-ukhvalyv-rishennia-dlia-realizatsii-shesty-krokiv-prezydenta-ukrainy-shchodo-staloho-prokhodzhennia-zymy
https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-ukhvalyv-rishennia-dlia-realizatsii-shesty-krokiv-prezydenta-ukrainy-shchodo-staloho-prokhodzhennia-zymy
https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-ukhvalyv-rishennia-dlia-realizatsii-shesty-krokiv-prezydenta-ukrainy-shchodo-staloho-prokhodzhennia-zymy
https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-ukhvalyv-rishennia-dlia-realizatsii-shesty-krokiv-prezydenta-ukrainy-shchodo-staloho-prokhodzhennia-zymy
https://tsn.ua/groshi/mvf-uhvaliv-monitoringovu-programu-dlya-ukrayini-scho-ce-oznachaye-2226583.html
https://tsn.ua/groshi/mvf-uhvaliv-monitoringovu-programu-dlya-ukrayini-scho-ce-oznachaye-2226583.html
https://tsn.ua/groshi/mvf-uhvaliv-monitoringovu-programu-dlya-ukrayini-scho-ce-oznachaye-2226583.html
https://ua.news/ua/ukraine/ukraine-udalos-sokratit-gosudarstvennyj-i-chastnyj-dolg
https://ua.news/ua/ukraine/ukraine-udalos-sokratit-gosudarstvennyj-i-chastnyj-dolg
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2022-12-22 Ukraina įvedė trijų etapų elektros energijos 

tarifų didinimą įmonėms: nuo sausio 1 d. - 

iki 380,28 UAH/MWh (10 %), nuo 

balandžio 1 d. - iki 430,25 UAH/MWh (13 

%), nuo liepos 1 d. - iki 485,1 UAH/MWh 

(13 %). 

https://www.slovoidilo.ua/2022/12/22/novyna/ek

onomika/2023-roczi-zrostut-taryfy-

elektroenerhiyu-yakyx-spozhyvachiv-skilky 

2022-12-22 Ukraina ir Kinija stiprins prekybos ir 

ekonominius santykius žemės ūkio 

sektoriuje ir svarstys galimybę išplėsti 

Ukrainos eksporto asortimentą (aliejumi, 

sojomis pupelėmis, paukštiena ir kt.). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3639323-
olia-soa-maso-ptici-j-ne-tilki-kitaj-zacikavlenij-v-
importi-z-ukraini.html 

2022-12-23 Per 18 gruodžio dienų UA trečdaliu 

padidino ž. ū. produktų eksportą t. y. 29 

proc. daugiau nei pirmąją lapkričio pusę. 

https://ubn.news/uk/za-18-dniv-grudnya-

ukrayina-na-tretinu-nar/ 

2022-12-23 2023 m. Ukrainos ekonomika gali augti apie 

1 %, o infliacija ir valstybės biudžeto 

deficitas mažės, teigiama memorandume 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/23/695
377/ 

2022-12-23 Per vienuolika 2022 m. mėn. į Ukrainą 

atvyko apie 2 mln. užsienio piliečių (perpus 

mažiau nei per tą patį laikotarpį 2021 m.). 

https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/novosti/ukrain
u-posetilo-tolko-2-mln-inostrantsev-s-nachala-goda-
nalogi-ot-turizma-upali-na-tret 

2022-12-26 Nuo karo pradžios Ukrainai pavyko surinkti 

apie 32 mlrd. USD makrofinansinės 

pagalbos. 

https://ubn.news/uk/z-pochatku-vijni-ukrayini-
vdalosya-zibra/ 

2022-12-26 Jei 2023 m. pradžioje pritrūktų išorės 

finansavimo, Ukrainos nacionaliniam bankui  

leidžiama nupirkti iki 50 mlrd. eurų vidaus 

vyriausybės obligacijų. 

https://finbalance.com.ua/news/mvf---ne-proti-
vikupu-natsbankom-ovdp-na-50-mlrd-na-pochatku-
2023-ho-v-razi-defitsitu-koshtiv 

2022-12-26 UA agrarinės politikos ministerija sodams ir 

šiltnamiams skirs 371 mln. UAH dotacijų 

https://minagro.gov.ua/news/77-nakaziv-371-mln-
grn-1-08472-ga-rezultati-grantovoyi-programi-zi-
stvorennya-sadiv-ta-teplic 

2022-12-26 Remiantis 2022 m. rezultatais, Ukraina tapo 

devintąja pagal dydį kviečių augintoja, 

kurios metinis derlius siekė 20,5 mln. tonų. 

https://interfax.com.ua/news/economic/880611.html 

2022-12-26 Ukrainos bendrovių akcijos Varšuvos 

vertybinių popierių biržoje krenta jau tris 

savaites iš eilės. 

https://ukranews.com/ua/news/904346-aktsiyi-
ukrayinskyh-kompanij-na-varshavskij-fondovij-birzhi-
prodovzhuyut-padaty-tretij-tyzhden 

2022-12-27 Ukraina nori įgyvendinti naują mokesčių 

reformą "10-10-10" (PVM.- gyventojų 

pajamų ir pelno mokesčiai), tačiau 

Tarptautinis valiutos fondas ją vertina 

skeptiškai. 

https://novyny.online.ua/v-op-pratsyuyut-nad-
planom-shchodo-znizhennya-podatkiv-shcho-pro-tse-
vidomo_n852047/ 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija  

2022-12-18 Lenkija siekia tapti ne tik Ukrainos 

logistikos, bet ir ekonomikos centru. 

Lenkijoje rengiamu įstatymo projektu 

siekiama apdrausti riziką investuotojams, 

norintiems investuoti į Ukrainos atkūrimą. 

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

economy/3636381-polsa-moze-stati-

ekonomicnim-habom-dla-ukraini-veresuk.html 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3636381-polsa-moze-stati-ekonomicnim-habom-dla-ukraini-veresuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3636381-polsa-moze-stati-ekonomicnim-habom-dla-ukraini-veresuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3636381-polsa-moze-stati-ekonomicnim-habom-dla-ukraini-veresuk.html


Be to, ji leis įgyvendinti verslo projektus 

naujai išlaisvintose teritorijose.  

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


