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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 

   

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-09-07 Prezidentas V. Zelenskis Niujorko fondų 

biržos atidarymo metu paskelbė apie 

pradedamą plataus masto informacinę 

kampaniją, kuria siekiama pritraukti 

investicijas į Ukrainą. 

https://ubn.news/uk/prezident-zelenskij-

ogoloshuye-pro-po/ 

2022-09-20 Ukraina pradės taikyti keletą mechanizmų 

investuotojams pritraukti (draudimo, patikos 

fondai ir kitos priemonės). 

https://biz.ligazakon.net/news/214055_v-ukran-

zaprovadyat-klka-mekhanzmv-zaluchennya-

nvestorv 

2022-09-21 Ukrainiečiai tapo lyderiais tarp e. rezidentų, 

steigiančių įmones Estijoje. Daugiausia e. 

gyventojų Estijoje turi Ukraina - apie 6 

tūkst. žmonių, o tai sudaro beveik 6 proc. 

visų e. pilietybę gavusių asmenų. 

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

economy/3576446-kristian-arvan-ministr-

zovnisnoi-torgivli-ta-informacijnih-tehnologij-

estonii.html 

2022-10-06 Nuo investicinės platformos "Advantage 

Ukraine" pradžios gauta daugiau kaip 250 

potencialių investuotojų užklausų. Įmonės, 

norinčios investuoti Ukrainoje, daugiausia 

yra iš JAV, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, 

Vokietijos ir Turkijos. Tarptautiniai 

strateginiai ir portfeliniai investuotojai 

labiausiai domisi inovacijomis ir 

technologijomis, žemės ūkiu, gynyba, 

energetika, infrastruktūra ir logistika.  

https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-vzhe-

otrymala-ponad-250-zaiavok-u-mezhakh-

investytsiinoi-platformy-advantage-ukraine 

2022-10-20 Kas dešimtą naują įmonę Lenkijoje atidaro 

ukrainiečiai. Nuo 2022 m. pradžios Ukrainos 

piliečiai Lenkijoje atidarė 10 207 įmones, 96 

% iš jų - po karo pradžios. 

https://biz.ligazakon.net/news/214778_kozhen-

desyatiy-noviy-bznes-v-polshch---ukranskiy 

2022-10-25 Ukraina suformavo platų investicinių 

pasiūlymų paketą į kurį įtraukta daugiau 

kaip 500 investicinių projektų ir galimybių 

10 ekonomikos sektorių, kurių bendras 

potencialas viršija 400 mlrd. dolerių. 

https://ubn.news/uk/narazi-investicijnij-portfel-

ukrayi/ 



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

 

 

2022-09-15 

 

Ukraina pateko į pasaulio lyderių trejetuką 

pagal kriptovaliutų naudojimą. 

 

https://suspilne.media/282175-ukraina-uvijsla-do-

trijki-svitovih-lideriv-z-vikoristanna-kriptovaluti/ 

2022-09-05 UA skaitmeninės transformacijos ministerija 

ir „Vodafone“ įmonių grupė susitarė per 

Juodąją jūrą nutiesti povandeninį kabelį, kad 

pagerintų interneto ryšį. 

https://dev.ua/news/chorne-more-1662383443 

2022-09-08 "Mastercard" siūlo 10 000 USD dotacijas 

Ukrainos fintech startuoliams, kad būtų 

remiamas jų augimas ir prisidedama prie 

šalies ekonomikos atsigavimo. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/8/691

287/ 

2022-09-22 Ukrainoje buvo išleista pirmoji 

kriptovaliutinė  mokėjimo kortelė. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/22/69

1741 

2022-09-30 "E-Residency Ukraine" projektas skinasi 

kelią, juo būtų suteikiama galimybė vykdyti 

verslą Ukrainoje internetu be fizinio buvimo 

šalyje. 

https://www.kmu.gov.ua/news/inozemni-it-

spetsialisty-zmozhut-viddaleno-vesty-biznes-v-

ukraini 

2022-10-06 Didžiausia Europos kriptovaliutų birža 

"WhiteBIT" ir Kijevo nacionalinis 

universitetas "Mohyla Academy" pasirašė 

bendradarbiavimo memorandumą: kartu 

dirbs blokų grandinės technologijų kūrimo, 

virtualaus turto reguliavimo ir kriptovaliutų 

naudojimo srityse. Tačiau iš pradžių bus 

siekiama parengti sertifikuotas mokymo 

programas, magistrantūros programas, 

teminius renginius ir kitas mokslines, 

metodines, edukacines ir informacines 

sąveikas. 

https://delo.ua/business/naibilsa-jevropeiska-

kriptobirza-whitebit-ta-naukma-uklali-

memorandum-pro-spivpracyu-404936/ 

2022-10-13 Nepaisant karo ES kapitalo įmonė "Seier 

Capital A/S" planuoja investuoti 10 mln. 

eurų į blokų grandinės startuolius Ukrainoje. 

https://ukraineinvest.gov.ua/uk/news/13-10-22/ 

2022-10-17 Ukrainos IT startuolis pasirengęs užkariauti 

prezentacijų rinką. Sukurta programa 

"Wizard Sharing" leidžia kurti prezentacijas 

nenaudojant projektoriaus ar kitų priedų. 

https://dev.ua/news/wizard-sharin 

2022-10-27 Nuo 2023 m. balandžio 1 d. Ukrainoje bus 

pradėta įgvendinti e-rezidento programa. 

Pagal įstatymą darbuotojas užsiregistruoja 

"Diia" programoje ir praeina finansinį ir 

saugumo patikrinimą. Vyriausybė nustatys 

šalių, kurių piliečiai gali tapti Ukrainos 

„elektroniniais gyventojais“, sąrašą. E-

rezidento programa leis užsienio IT 

https://sud.ua/uk/news/publication/252771-v-

ukraine-v-2023-godu-poyavyatsya-e-rezidenty-

zelenskiy-podpisal-zakon 

 

https://www.kmu.gov.ua/news/inozemni-it-

spetsialisty-zmozhut-viddaleno-vesty-biznes-v-

ukraini 
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specialistai galės vykdyti verslą Ukrainoje 

nuotoliniu būdu. 

 

 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

2022-09-15 Ukraina tikisi, kad JAV patieks du 

milijardus kubinių metrų dujų 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/14/69

1489/ 

2022-09-16 Ukraina tris kartus sumažino anglių importą 

ir pasikliaus vietine gamyba. 

https://ubn.news/uk/ukrayina-skorotila-import-

vugillya-vtr/ 

2022-09-17 UA pasiekė elektros energijos eksporto į ES 

rekordą,  per pirmąsias dvi rugsėjo sav.  

parduota el. energijos už 131 mln. USD. 

https://hromadske.ua/ru/posts/eksport-

elektroenergii-iz-ukrainy-za-pervye-nedeli-

sentyabrya-ustanovil-torgovyj-rekord-ukrenergo 

2022-09-19 Ukraina ieško naujų kelių transportuoti 

grūdus į ES: terminalų kompleksai su grūdų 

transporteriais turėtų būti statomi Ukrainos 

pasienyje su ES šalimis, planuojamas 

išnaudoti vidaus vandenų transportas. 

https://ukrainian.voanews.com/a/ukrajina-

zbilshuje-export-zerna-cherez-eu/6755105.html 

 

https://ubn.news/uk/ukrayina-ogolosila-pro-novij-

plan-bezp/ 

2022-09-20 Vengrija trukdo plėsti Ukrainos elektros 

energijos eksportą į Europą. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/20/69

1684/ 

2022-09-22 Valstybinė branduolinės energetikos 

operatorė "Energoatom" svarsto galimybę 

atnaujinti atominės elektrinės statybą 

Čerkasų regione ir ruošiasi geodeziniams 

darbams. 

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

ischet-ploschadku-dlya-novoy-aes-

rassmatrivaetsya-chigirin 

2022-09-27 V. Zelenskis užsiminė apie rusijos raketų 

smūgių UA elektros tinklams žiemą riziką. 

https://ubn.news/uk/zelenskij-zayaviv-pro-rizik-

raketnih/ 

2022-09-27 Lenkija pradėjo tiesti Baltijos dujotiekį 

norvegiškoms dujoms importuoti. Ukraina 

taip pat tikisi padidinti dujų importą 

Lenkijos dujotiekiu per Slovakiją. 

https://zaxid.net/u_polshhi_vidkrili_gazoprovid_yakiy
_dozvolit_importuvati_gaz_iz_norvegiyi_n1550294 

2022-09-30 Ukrainos regioninė dujų bendrovė "Hals 

Agro" ir Nyderlandų bendrovė STX pasirašė 

bendradarbiavimo memorandumą dėl 

pirmųjų Ukrainos biometano partijų 

pardavimo Europai. 

https://www.icis.com/explore/resources/news/202

2/09/30/10811126/ukraine-prepares-for-

biomethane-exports-to-europe/ 

2022-09-30 Moldova pradėjo virtualų reversinį dujų 

tiekimą Ukrainai. Moldova įvedė virtualų 

dujų reversą, kuris padės atkurti visavertį 

Balkanų dujų maršruto veikimą. 

https://interfax.com.ua/news/economic/862296.ht

ml 

2022-10-01 Ukraina planuoja visiškai atsisakyti 

gamtinių dujų naudojimo šildymui. 

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

economy/3583454-ukraina-moze-vidmovitisa-

vid-gazu-dla-opalenna-nastupnogo-roku-

vitrenko.html 

https://ukrainian.voanews.com/a/ukrajina-zbilshuje-export-zerna-cherez-eu/6755105.html
https://ukrainian.voanews.com/a/ukrajina-zbilshuje-export-zerna-cherez-eu/6755105.html


2022-10-03 Pradedamas įgyvendinti Ukrainos laivyno 

statybos projektas, kuriuo siekiama sukurti 

Ukrainoje visavertę laivų techninės 

priežiūros ir statybos bazę. 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/862693.ht

ml 

2022-10-10 Ukrainos bendrovė "Naftogaz" yra sudariusi 

preliminarius susitarimus dėl dujų tiekimo 

dujotiekiu iš Norvegijos per Lenkiją. Tačiau 

šiuo metu bendrovė neturi lėšų įsigyti dujų. 

https://ubn.news/uk/ukrayina-pogodila-umovi-

postachannya-ga/ 

2022-10-12 "Ukrenergo" pranešė, kad nuo birželio 30 d. 

iki spalio 9 d.  elektros energijos ES pardavė 

už daugiau nei 4,9 mlrd. grivinų. 

https://bankruptcy-ua.com/news/21951 

2022-10-12 Ukraina negalės eksportuoti elektros 

energijos iki kovo mėn. Valdžios institucijos 

pirmenybę teikia tam, kad elektra būtų 

Ukrainoje ir tiekiama Ukrainos vartotojams 

bet kuriuo paros metu.  

https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/
news/gerus-ukraina-vozobnovit-eksport-
elektroenergii-ne-ranshe-marta  

2022-10-12 Pirmosios dvi biometano gamyklos 

Ukrainoje bus atidarytos iki šių metų 

pabaigos. 

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

economy/3591786-v-ukraini-do-kinca-roku-

zapracuut-persi-dva-biometanovi-zavodi.html 

2022-10-13 Iki 2022 m. pabaigos planuojama atidaryti 

tris sienos perėjimo punktus Vakarų 

Ukrainoje: "Nyžankovychi" - pasienyje su 

Lenkija, "Krasnoyilsk" ir "Dyakivtsi" - 

pasienyje su Rumunija 

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

regions/3592368-cogo-roku-v-ukraini-zavlatsa-

se-tri-punkti-propusku-z-rumunieu-najem.html 

2022-10-17 Nuo spalio 15 d., mažėjant dujų kainoms, 

Ukraina tris kartus padidino gamtinių dujų 

importą iš Europos. 

https://ua-energy.org/uk/posts/ukraina-z-

seredyny-zhovtnia-zbilshyla-import-hazu-z-yes 

2022-10-18 Ukraina sukūrė išsamų ekonomiško elektros 

energijos vartojimo gyventojams, įmonėms, 

įstaigoms ir organizacijoms rinkinį, ypač 

didžiausios apkrovos laikotarpiu 

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

economy/3595939-v-ukraini-rozrobili-kompleks-

ekonomnogo-spozivanna-elektroenergii-u-pikovi-

godini.html 

2022-10-20 Pokarinis UA energetikos sektoriaus 

atsigavimas ir vystymasis bus spartus ir 

tvarus daugiausia dėmesio skiriant 

novatoriškoms technologijoms ir "žaliajai" 

energijai, 

https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/yaroslav-

demchenkov-mi-maemo-znachni-perspektivi-

rozvitku-gidroenergetiki-yak 

2022-10-21 "Ukrzaliznytsia" (UZ) planai krauti 

eksportui skirtus grūdus per vakarinius 

pasienio punktus įvykdyti tik 24,1 proc 

https://ubn.news/uk/plan-eksportu-zerna-

zalizniceyu-vikon/ 

2022-10-22 Valstybinė dujų gavybos bendrovė 

"Ukrgasvydobuvannya" pasiekė naujų 

gręžinių gręžimo rekordą. Karo metu 

gręžimas tapo svarbiausia sritimi, nes nauji 

gręžiniai turi didžiausią poveikį 

kompensuojant gamtinius nuostolius ir 

didinant angliavandenilių gavybą.  

https://news.finance.ua/ua/ukrhazvydobuvannya-

pid-chas-viyny-dosyahlo-rekordnyh-pokaznykiv-

burinnya 

2022-10-27 Ukraina padvigubino iš ES gaunamų dujų 

kiekį. 

https://ubn.news/uk/ukrayina-podvoyila-obsyagi-

importu-gazu/ 



2022-10-27 Lenkija siūlo Ukrainai ekspertų 

konsultacines paslaugas dėl investicijų, 

susijusių su oro uostais, įgyvendinimo ir 

tolesnės jų plėtros 

https://suspilne.media/304078-polsa-dopomoze-u-

vidbudovi-ukrainskih-aeroportiv-ministr-finansiv-

kraini/ 

Bendra ekonominė informacija 

2022-09-01 Tikimasi, kad UA grivinos kursas 2023 

metais sieks 50 UAH už USD, o vartotojų 

kainų indeksas sudarys 30,6 proc. 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/09/1/

691028/ 

2022-09-01 2022 m. rugsėjo 1 dieną Ukrainoje įsigaliojo 

25 atnaujinti valstybiniai statybos 

reglamentai (  susiję su pastatų ir statinių 

saugumu, energijos vartojimo efektyvumu, 

taip pat su netrukdomu pasiekiamumu). 

https://biz.ligazakon.net/news/213651_z-1-

veresnya-v-ukran-nabrali-chinnost-25-

onovlenikh-derzhavnikh-budvelnikh-norm 

2022-09-01 Naujų automobilių paklausa UA  per 2022 

m. rugpjūtį. UA krito apie 20 proc. 

https://forbes.ua/news/v-ukraini-vpav-popit-na-

novi-avtomobili-u-serpni-vin-zmenshivsya-

mayzhe-vtrichi-01092022-8051 

2022-09-02 UA biudžetas 2022 m. rugpjūtį gavo 

rekordines karo metu pajamas – 8,25 mlrd. 

USD 

https://ubn.news/uk/ukrayinskij-byudzhet-

otrimav-rekordni/ 

2022-09-02 Per pirmus 7 šių metų mėnesius naujos 

statybos butų kaina UA  krito 10 proc.  

https://24tv.ua/economy/zhitlo-2022-znizilasya-

vartist-zhitla-ukrayini_n2149662 

2022-09-02 Per vasarą laisvai samdomų darbuotojų 

poreikis UA augo 30 proc. 

https://biz.censor.net/news/3364484/popyt_na_po

slugy_frilanseriv_v_ukrayini_vlitku_zbilshyvsya

_na_30 

2022-09-02 Estija ir Ukraina įgyvendina 

skaitmenizavimo transporto srityje projektus 

(pvz. diegiant elektroninio važtaraščio 

projektą Ukrainoje). 

https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-ta-

estoniia-spilno-realizovuvatymut-pilotnyi-proekt-

e-ttn 

2022-09-03 UA prekių eksportas per rugpjūtį augo 25 

proc. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/3/691

079/ 

2022-09-04 Pasirašytas Ukrainos ir Austrijos susitarimas 

dėl bendradarbiavimo ekonominėje srityje, 

Austrija planuoja koordinuoti Zaporožės 

atstatymą, skirti lėšų UA sveiktos apsaugai. 

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

economy/3564413-ukraina-ta-avstria-pidpisali-

ugodu-pro-ekonomicnu-spivpracu.html 

2022-09-05 Kyjivo miestas planuoja kurti municipalinį 

banką. 

https://finclub.net/ua/news/kyiv-planuie-stvoryty-

munitsypalnyi-bank-stolytsi.html 

2022-09-07 Ukrainos miškų ūkis reformuojamas: 158 

valstybinės miškų urėdijos bus sujungtos į 

vieną valstybinę specializuotą įmonę 

"Ukrainos miškai". 

https://lb.ua/economics/2022/09/07/528697_ukrai

ni_reformuyut_lisovu_galuz_.html 

2022-09-08 Agrarinės politikos ministerija pasidalijo 

informacija apie aliejaus transportavimą  į 

Lenkiją vamzdynu projektą (planuojama, iš 

Ukrainos į Gdansko uostą transportuoti iki 2 

mln. tonų aliejaus per metus). 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/8/691

288/ 



2022-09-08 Kijevo regione Borispolio, Brovarų ir 

Fastivo bendruomenių teritorijoje bus 

pastatytos dvi modernios buitinių atliekų 

apdorojimo gamyklos. 

https://lb.ua/society/2022/09/08/528782_kiivshchi

ni_zbuduyut_dva_suchasni.html 

2022-09-10 Dėl karo ankstyvųjų grūdinių kultūrų 

derliaus nuėmimo apimtys Ukrainoje 

sumažėjo 40 proc. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-voyny-

poteryala-40-urozhaya-rannih-1662799713.html 

2022-09-12 UA premjeras įvardijo pagrindinius 

veiksnius, lemiančius pokario Ukrainos 

atsigavimą:  saugumas (būtina plėtoti 

saugumo infrastruktūrą - nuo bombų 

slėptuvių iki priešlėktuvinės gynybos), 

svarbu tęsti kokybinę kariuomenės 

modernizaciją, skaitmeninimą, valstybės 

vaidmens ekonomikoje mažinimą ir 

investicijas į žmogiškąjį kapitalą.  

https://ubn.news/uk/denis-shmigal-nazvav-

klyuchovi-chinniki/ 

2022-09-12 Kuro, alkoholio ir tabako gamybai ir 

prekybai Ukrainoje pradedamas 

licencijavimas. 

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

litsenziinyi-kontrol-nad-obihom-palyva-

alkoholiu-ta-tiutiunu 

2022-09-12 Ukraina daug dėmesio skirs apsirūpinimui 

kritinėmis žaliavomis, planuojama  pasitelkti  

naujas modernias technologijas (žaliąją 

kasybą), kuriamas interaktyvus žaliavų 

žemėlapis, skaitmeninama kita informacija 

potencialiems investuotojams.   

https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-maie-

velykyi-potentsial-dlia-rozvytku-sfery-

krytychnoi-syrovyny-ta-mozhe-staty-potuzhnym-

hravtsem-na-ievropeiskomu-rynku 

2022-09-12 Spalio mėn. Ukrainos pasienio kontrolės 

punktuose pradės veikti elektroninė eilė. 

https://hromadske.ua/posts/v-ukrayini-z-

zhovtnya-zapracyuye-elektronna-cherga-peretinu-

kordonu 

2022-09-14 Ukrainoje atidaryti du pramonės parkai. 

Černivcių regione atidaryti nauji pramonės 

parkai - "Hotin Invest" ir "Energy of 

Bukovyna". 

https://ubn.news/uk/v-ukrayini-bulo-vidkrito-dva-

industria/ 

2022-09-14 Pasaulio bankas sukurs 17 mlrd. dolerių 

patikos fondą Ukrainai skirtą atstatymui. 

https://minfin.com.ua/ua/2022/09/14/92204402/ 

2022-09-15 Japonijos bendrovės dar nėra pasirengusios 

statyti gamyklų Ukrainoje. Vis dėlto jos tiria 

šį klausimą, o didžiausios korporacijos 

įsteigė specialius biurus, skirtus Ukrainai.  

https://ubn.news/uk/yaponski-korporaciyi-stvorili-
specia/ 

2022-09-16 Maisto produktų kainos Ukrainoje padidėjo 

25 proc. 

https://agropolit.com/news/24358-tsini-na-

harchovi-produkti-v-ukrayini-zrosli-na-60-23 



2022-09-16 
Ministrų kabinetas nusprendė atlikti funkcinį 

auditą ministerijose, kitose centrinėse 

vykdomosiose institucijose ir jų 

teritoriniuose padaliniuose. Pareigūnų 

skaičius gali būti mažinamas iki 30 proc. 

https://interfax.com.ua/news/general/859419.html 

2022-09-19 Nuo karo pradžios gyventojų grivinų indėliai 

UA bankuose padidėjo 32 proc. 

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

economy/3574704-za-cas-povnomasstabnoi-vijni-

grivnevi-vkladi-fizosib-u-bankah-zbilsilis-na-

tretinu-nbu.html 

2022-09-19 Dėl okupacijos Ukraina neteko 10 mln. tonų 

naujo derliaus. 

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

economy/3574695-ukraina-vtratila-do-10-

miljoniv-tonn-potencijnogo-vrozau.html 

2022-09-19 Indėlių grivinomis palūkanų normos 

Ukrainoje padidėjo iki 15-20 proc.   

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3574665-
stavki-za-depozitami-zrosli-do-1520-nacbank.html 

2022-09-21 Į deokupuotą Charkivo sritį grįžta 

valstybiniai bankai. 

https://www.slk.kh.ua/news/vlada/u-

deokupovani-naseleni-punkti-harkivsini-

povertaetsa-zitta.html 

2022-09-22 Sugražinamas akcizas degalams, kad 

finansuoti sienos perėjimo punktų su ES 

statybą. 

https://www.dw.com/uk/verhovna-rada-vidnovila-
akcizi-na-palne/a-63194564 
 

https://www.kmu.gov.ua/news/chastkove-

povernennia-aktsyzu-minekonomiky-ne-ochikuie-

pidvyshchennia-tsin-na-palne-naiblyzhchym-

chasom 

2022-09-22 "Amazon" nusprendė vieneriems metams 

atšaukti komisinius iš Ukrainos pardavėjų 

Europoje ir Jungtinėje Karalystėje. 

https://meta.ua/uk/news/economics/55386-

torgivelna-platforma-amazon-skasovue-komisiyu-

dlya-ukrayinskih-pidpriemtsiv/ 

2022-09-22 "Canadian Black Iron" statys naują kasybos 

ir apdirbimo gamyklą Kryvyj Rihe. 

https://biz.nv.ua/ukr/markets/black-iron-

domovilasya-pro-vikup-zemli-pid-kombinat-u-

krivomu-rozi-novini-ukrajini-50271682.html 

2022-09-26 Agrarinės politikos ministerijos iniciatyva 

skelbiamas dotacijų konkursą "Pergalės 

sodai", skirtą Ukrainos bendruomenėms 

įgyvendinti žemės ūkio ir apsirūpinimo 

maistu idėjas. Nugalėtojai gaus iki 250 tūkst. 

grivinų projekto įgyvendinimui. Subsidijų 

lėšos gali būti naudojamos žemės dirbimo 

įrangai, žemės ūkio produktų auginimui, 

sandėliavimui ir perdirbimui reikalingoms 

priemonėms, naujausių technologijų 

diegimui ir kitoms priemonėms, skirtoms 

aprūpinimui maistu gerinti. 

https://minagro.gov.ua/news/startuye-grantovij-

konkurs-dlya-gromad-sadi-dlya-peremogi 

2022-09-28 Prasidėjus karui mikrokreditų išdavimas UA 

sumažėjo 12 kartų. 

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

economy/3581443-za-cas-vijni-

mikrokredituvanna-skorotilosa-v-12-raziv-

opendatabot.html 

2022-09-28 UA atnaujinamas benzino, dyzelino, 

biodegalų ir biodujų akcizų taikymas. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/28/69

1971/ 

https://www.dw.com/uk/verhovna-rada-vidnovila-akcizi-na-palne/a-63194564
https://www.dw.com/uk/verhovna-rada-vidnovila-akcizi-na-palne/a-63194564


Pridėtinės vertės mokestis šiems degalams 

išlieka tik 7 proc.  

2022-09-29 Remiantis "Mastercard" MVĮ indeksu, 

beveik trečdalis Ukrainos įmonių jau dirba 

ne tik vidaus rinkoje, bet ir užsienio rinkose. 

Apie 10 proc. UA verslininkų parduoda savo 

prekes ir paslaugas Lietuvoje.  

https://thepage.ua/ua/economy/doslidzhennya-

mastercard-sme-index-veresen-2022 

2022-09-29 JAV federalinės vyriausybės agentūra, 

Plėtros finansavimo korporacija (DFC), yra 

pasirengusi skolinti Ukrainos verslui nuo 1 

mln. iki 1 mlrd. dolerių pagal atskirus 

projektus. 

https://dia.dp.gov.ua/ukra%D1%97nskij-biznes-

mozhe-zaluchati-krediti-do-1-mlrd-vid-agentstva-

federalnogo-uryadu-ssha/ 

2022-09-29 Rugpjūčio mėn. eksportas iš Ukrainos į ES 

šalis beveik pasiekė prieškarinį lygį, tačiau 

palyginti su prieškariu, eksportas sumažėjo 

perpus. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/29/692
005/ 

2022-09-29 Kanada planuoja padėti atkurti ir atstatyti 

Ukrainos geležinkelius,  jų infrastruktūrą 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/29/69

2005/ 

2022-09-30 Rugsėjo pabaigoje UA Vyriausybė skyrė 

daugiau kaip 4 mlrd. grivinų „greitam 

atstatymui“. 

https://ubn.news/uk/ukrayina-vzhe-vitratila-

ponad-%e2%82%b44-mlrd-na/ 

2022-10-04 Po karo Ukrainos eksportas rekordiškai 

išaugo. Rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, 

Ukrainos eksporto apimtis pinigine išraiška 

padidėjo daugiau kaip 23 proc. 

https://gmk.center/ua/news/obsyag-ukrainskogo-

eksportu-u-veresni-2022-roku-zris-na-32-m-m/ 

2022-10-06 Dėl grivinos devalvacijos valstybės skola 

padidėjo daugiau kaip 900 mlrd. grivinų 

2022 m. rugpjūčio 31 d. Ukrainos valstybės 

ir valstybės garantuojama skola sudarė 3 

584,76 mlrd. grivinų, arba 98,03 mlrd. 

dolerių. 

https://ua.korrespondent.net/business/economics/

4523319-derzhborh-ukrainy-perevyschyv-98-

miliardiv-dolariv 

2022-10-06 Vyriausybė ragina ukrainiečius šią žiemą 

kuo labiau taupyti energijos išteklius. 

https://kyiv.ukrainianwall.com/uk/93708-shchob-
uzimku-ne-zamerznuti-ukrajinciv-zaklikali-pochinati-
ekonomiti-elektriku-vzhe-zaraz 

2022-10-09 Rugsėjo mėn. vartotojų infliacija Ukrainoje 

padidėjo iki 24,4 %, palyginti su 23,8 % 

rugpjūčio mėn. 

https://news.dtkt.ua/society/community/79145-

inflyaciya-v-ukrayini-prisvidsilasya-nbu-nazvav-

pricini-zrostannya-cin-za-ostannii-misyac 

2022-10-10 Nuo spalio 10 d. Ukrainos pabėgėliai 

Lietuvoje galės išsikeisti grynąsias grivinas į 

eurus. 

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

zmojut-obminyati-gotivkovu-grivnyu-v-litvi 

2022-10-10 Spalio 10 d. rusija įvykdė didžiausią ataką 

prieš Ukrainos energetikos sistemą per visą 

karo laikotarpį. Nukentėjo 11 infrastruktūros 

objektų 8 Ukrainos regionuose. Ukraina 

sustabdė elektros energijos eksportą. 

https://interfax.com.ua/news/economic/864606.html 
 
 https://ubn.news/uk/ukrayina-pripinila-eksport-
elektroen/ 

 

2022-10-11 Plieno gamyba Ukrainoje sumažėjo 80 %. https://gmk.center/ua/news/ukrainski-metalurgi-u-
veresni-2022-roku-zbilshili-vipusk-prokatu-na-2-4-m-
m/ 

https://interfax.com.ua/news/economic/864606.html
https://ubn.news/uk/ukrayina-pripinila-eksport-elektroen/
https://ubn.news/uk/ukrayina-pripinila-eksport-elektroen/


2022-10-12 Ukrainos žiniasklaida pranešė apie 

problemas, susijusias su lengvatinėmis 

paskolomis. Keletas Ukrainos bankų 

sustabdė lengvatinių paskolų išdavimą pagal 

valstybines programas "5-7-9%" verslui ir 

"įperkama hipoteka 7%" dėl valstybės 

skolos, kuri turėtų kompensuoti jų palūkanų 

normą per Įmonių plėtros fondą 

https://biz.censor.net/news/3373235/chastyna_bank
iv_prypynyly_vydachu_pilgovyh_kredytiv_dlya_biznes
u_cherez_borgy_derjavy 

2022-10-12 Karas neigiamai paveikė UA finansų 

bendrovių teikiamų mikrokreditų rinką. 

https://sud.ua/uk/news/ukraine/251619-

kreditovanie-do-zarplaty-v-nbu-rasskazali-chto-

proiskhodit-seychas-na-rynke-mikrokreditovaniya 

2022-10-16 Pasaulio bankas prognozuoja, kad skurdas 

Ukrainoje padidės dešimt kartų, o rusijos 

išpuoliai tik apsunkins ekonominę padėtį, 

https://u-news.com.ua/135713-riven-bidnosti-v-

ukrajini-cherez-vijnu-zris-u-10-raziv-svitovij-

bank.html 

2022-10-17 UA įmonės pagerino savo plėtros lūkesčius, 

tačiau prognozuoja didesnę infliaciją ir 

silpnesnį valiutos kursą. 2022 m. trečiąjį 

ketvirtį įmonių verslo lūkesčių indeksas 

padidėjo iki 79,5 %, palyginti su 72,6 % 

antrąjį ketvirtį. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/10/17/692
724/ 

2022-10-19 Pusė Ukrainos žemės ūkio produktų 

importuojama iš ES. Ukraina daugiausia 

žemės ūkio produktų perka iš Lenkijos - ji 

pateikė prekių už 590 mln. dolerių. Į 

didžiausių importuotojų dešimtuką taip pat 

patenka: Turkija, Vokietija, Italija, 

Nyderlandai, Prancūzija, Norvegija, JAV, 

Kinija ir Ispanija.  

https://finclub.net/ua/news/ukraina-importuvala-
ahroproduktsii-v-sichniserpni-na-usd3-98-mlrd.html 

2022-10-21 Ukraina nurodo keturias pramonės šakas, 

kurios taps ekonomikos atsigavimo varikliu: 

karinės technologijos, metalurgija, kasyba ir 

mašinų gamyba, žemės ūkis ir maisto 

pramonė, taip pat IT pramonė. 

https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-robyt-stavku-
na-rozvytok-chotyrokh-priorytetnykh-haluzei-iaki-
stanut-lokomotyvom-dlia-vidnovlennia-ukrainskoi-
ekonomiky-iuliia-svyrydenko  

2022-10-21 Raketų atakų poveikis UA verslui: dauguma 

įmonių (82 proc.) ruošiasi tolesniems 

elektros energijos, vandens ar dujų tiekimo 

sutrikimams. Beveik du trečdaliai įmonių 

(61 proc.) turi finansinių rezervų metams ar 

daugiau, dar 26 proc. - šešiems mėnesiams ir 

tik 6 proc. - keliems mėnesiams.  

https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/raketnye-ataki-
povliyali-na-rabotu-kajdoy-vtoroy-kompanii-opros-
eba  

2022-10-24 Ukrainoje bus  sukurtas mechanizmas, pagal 

kurį elektroniniuose aukcionuose būtų 

išnuomojama jūros teritorija jūrų gėrybių 

veisimui, priežiūrai ir auginimui. 

https://minagro.gov.ua/news/v-ukrayini-mozhna-
orenduvati-morskij-vodnij-prostir  

2022-10-24 Iki metų pabaigos nedarbo lygis Ukrainoje 

pasieks 30 proc. UA vyriausybė deda visas 

pastangas, kad paremtų mažąsias įmones.  

https://suspilne.media/302038-do-kinca-roku-riven-
bezrobitta-moze-sagnuti-30-minekonomiki/  

2022-10-25 Tarptautinio valiutos fondo vadovė K 

Georgieva sakė, kad nors Ukraina atsakingai 

valdo savo ekonomiką, šaliai paremti reikės 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3600928-
u-mvf-vvazaut-so-ukraini-somisaca-moze-buti-
potribno-do-5-milardiv-finansuvanna.html 



milžiniškų lėšų (3 - 5 mlrd. USD per mėnesį 

2023 m.)  

2022-10-26 Karas stabdys skolinimąsi Ukrainoje. 

Trečiąjį ketvirtį bankai ir toliau pranešė, kad 

dėl karo sulėtėjo skolinimas. 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-strimano-
otsinyuyut-perspektivi-vidnovlennya-kredituvannya-
vnaslidok-viyni---opituvannya-pro-umovi-
bankivskogo-kredituvannya  

2022-10-27 Nuo karo pradžios Ukrainai buvo suteikta 

23,1 mlrd. dolerių tarptautinės pagalbos, iš 

kurių pusę sudaro dotacijos. 

https://ubn.news/uk/z-pochatku-vijni-ukrayina-

zaluchila-231-mlr/ 

2022-10-28 Ukrainos ūkininkai pradėjo gauti rankoves 

grūdams saugoti. Pirmieji gavo rankoves 

laikinam grūdų saugojimui Černigovo srities 

agrarininkai, kurių grūdų saugyklos buvo 

smarkiai sugriautos dėl rusijos invazijos 

https://agroday.com.ua/2022/10/28/ukrayinski-

agrovyrobnyky-pochaly-otrymuvaty-rukavy-dlya-

tymchasovogo-zberigannya-zerna/ 

2022-10-28 Iki 2022 m. pabaigos nominalusis darbo 

užmokestis Ukrainoje sumažės 12-13 %, o 

realusis (t. y. atsižvelgiant į infliaciją) - 

ketvirtadaliu. 

https://finbalance.com.ua/news/realna-zarplata-v-
2022-rotsi-vpade-na-chvert---otsinka-nbu 

2022-10-28 Per karą Ukrainos kelių tinklui padaryta apie 

1 mlrd. grivinų žalos. 

https://ipress.ua/news/vid_viyny_zbytky_merezhi_av
todorig_nablyzhayutsya_do_milyarda__ukravtodor_3
35308.html 

2022-10-31 Dėl karo ukrainiečiai neteko 2,4 mln. darbo 

vietų. 

https://www.unian.ua/economics/other/cherez-
viynu-mayzhe-2-5-milyona-ukrajinciv-vtratili-robotu-
oon-12029754.html 

2022-10-31 Ukrainos BVP nuostoliai dėl plataus masto 

oro antskrydžių per darbo dieną siekia 

mažiausiai 7,5 mlrd. grivinų 

https://www.slovoidilo.ua/2022/10/31/novyna/suspil
stvo/cherez-masshtabni-tryvohy-robochyj-den-
ukrayina-vtrachaye-milyardy-vvp-hetmancev 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija  

2022-09-27 Pasaulio ekonomikos nuostoliai dėl karo 

Ukrainoje vertinami 2,8 trilijono dolerių. 

https://biz.nv.ua/ukr/economics/svitova-ekonomika-
vtratit-2-8-trln-cherez-viynu-v-ukrajini-novini-ukrajini-
50272768.html 

2022-09-27 Karas paspartino Ukrainos perėjimą nuo 

žaliavų pardavimo prie maisto pramonės. 

Ūkininkai suprato, kad koncentruotis į vieną 

ar du grūdus ir aliejinius augalus yra labai 

rizikinga. Vienas iš perėjimo prie maisto 

modelio įrodymų yra nuolatinis pieno 

produktų eksporto augimas, kuris buvo 

didžiausias per pastaruosius dvejus metus,  

didėja pramoninės kiaulininkystės ir 

paukštininkystės gyvulių skaičius, didėja 

investicijos į bioenergiją. Kita plėtros sritis - 

grūdų perdirbimo didinimas: miltų, paruoštų 

makaronų, aminorūgščių ir kt. gamyba. 

 

https://dia.dp.gov.ua/vijna-priskorila-perexid-
ukra%D1%97ni-vid-sirovinno%D1%97-do-
prodovolcho%D1%97-ekonomiki/ 

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


