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Kolejna liberalizacja ograniczeń na międzybankowym rynku walutowym
Kijów, 18 kwietnia 2017 r.

Narodowy Bank Ukrainy w dniu 13 kwietnia 2017 r. dokonał kolejnej liberalizacji niektórych
ograniczeń dotyczących transakcji walutowych.
Zgodnie ze stosowną decyzją banku centralnego liberalizacji uległy następujące zapisy:
- zniesiono zakaz przekazywania za granicę dochodów od dywidend naliczonych inwestorom
zagranicznym w 2016 r., a limit miesięczny na ich wypłatę zwiększono z 1 mln USD do 5 mln USD
(w ekwiwalencie);
- zezwolono na przedterminową spłatę kredytów nierezydentom, w przypadku, gdy kredyt był
udzielony przez bank, który ma oficjalny rating nie niższy niż A3/ A- albo / i kredyt był
sfinansowany z wpływów uzyskanych z tytułu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych poza
granicami Ukrainy
- przedpłaty w ramach kontraktów zagranicznych na import towarów do Ukrainy mogą odbywać się
wyłącznie w formie akredytywy, w przypadku gdy wartość kontraktu przekracza 5 mln USD
(wcześniej obowiązywała graniczna wartość kontraktu w wysokości 1 mln USD).
Źródło: Narodowy Bank Ukrainy

Pomoc finansowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rzecz rozwoju infrastruktury
transportowej Ukrainy
Kijów, 18 kwietnia 2017 r.

Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dot.
udzielenia Ukrainie kredytu w wysokości około 200 mln EUR na rozwój miejskiej infrastruktury
transportowej.
Zakłada się, iż prawie 100 mln EUR środków kredytowych przekazanych zostanie władzom miasta
Lwów na realizację projektów dotyczących rekonstrukcji i modernizacji komunikacji miejskiej oraz
zakupu nowych środków transportu.
Kredyt udzielono na okres 22 lat z pięcioletnim okresem ulgowym. Roczna stopa oprocentowania
kredytu wynosi 5%.
Źródło: „Transport Ukrainy i WNP”

Prognoza wzrostu gospodarczego Ukrainy w latach 2018-2019 (według NBU)
Kijów, 18 kwietnia 2017 r.

Narodowy Bank Ukrainy przedstawił prognozę wzrostu gospodarczego Ukrainy na lata 2018-2019.
Zgodnie z prognozami NBU, w 2018 r. wzrost realnego PKB Ukrainy wyniesie 3,2%, a w 2019 r. –
4%. Wskazuje się, iż do polepszenia stanu gospodarki Ukrainy w ciągu najbliższych dwóch lat
przyczyni się zwiększony popytu konsumpcyjny i inwestycyjny w kraju, a co za tym idzie zwiększy
się poziomu importu towarów i usług do Ukrainy. Zaznacza się, iż powyższe procesy zostaną
zrekompensowane przez stabilny wzrost eksportu towarów z Ukrainy w latach 2018-2019.
Jednocześnie Narodowy Bank Ukrainy zrewidował prognozę wzrostu PKB Ukrainy w 2017 roku w
związku z blokadą handlową okupowanych terytoriów i utratą kontroli nad przedsiębiorstwami
państwowymi operującymi na tych terytoriach. W związku z tym, eksperci Narodowego Banku
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Ukrainy oczekują wyhamowania gospodarki. Zmniejszono prognozę wzrostu PKB Ukrainy w 2017
roku z dotychczasowych 2,8% do 1,9% .
Źródło: UNN

Dochody 100 największych przedsiębiorstw państwowym za I półrocze 2016 roku
Kijów, 18 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, w I półroczu 2016 r.
zyski 100 największych przedsiębiorstw państwowych (86% łącznych aktywów państwa) stanowiły
31,6 mld UAH, tj. 82% łącznych dochodów netto budżetu państwa. W analogicznym okresie 2015 r.
łączne straty w/w przedsiębiorstw wyniosły 11,9 mld UAH.
Po I półroczu 2016 r. łączna wartość portfela aktywów przedsiębiorstw państwowych wyniosła 1,3
bln UAH (prawie 11% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.).
***
Na dzień dzisiejszy w Ukrainie zarejestrowanych jest 3460 przedsiębiorstw państwowych, z czego
funkcjonuje zaledwie 1794 podmiotów.
Źródło: „Unian”

Propozycja uproszczenia procedury wyegzekwowania należności podatkowych firm
Kijów, 18 kwietnia 2017 r.

Narodowy Bank Ukrainy rozważa możliwość uproszczenia procedury wyegzekwowania należności
podatkowych od przedsiębiorstw-dłużników.
W szczególności bank centralny proponuje wprowadzenie zmian do instrukcji dotyczącej procedury
rozliczeń bezgotówkowych w walucie narodowej przewidujących możliwość ściągania bez
stosownej decyzji sądu z rachunków bankowych przedsiębiorstw-dłużników zaległych kwot z tytułu
podatków w przypadku, jeżeli kwota zadłużenia podatkowego wynosi powyżej 5 mln UAH.
Projekt decyzji Narodowego Banku Ukrainy w w/w sprawie udostępniony został na stronie
internetowej banku do dyskusji publicznej.
Źródło: „Interfax-Ukraina”

Obniżenie stawek oprocentowania Narodowego Banku Ukrainy
Kijów, 18 kwietnia 2017 r.

Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Ukrainy obniżona została z 14% do 13% w skali
roku.
Zgodnie z decyzją ukraińskiego banku centralnego, podstawowa stopa procentowa Narodowego
Banku Ukrainy obniżona została do 13% w skali roku.
Informacja na temat zmian wysokości stopy procentowej Narodowego Banku Ukrainy w okresie
1992 r. – kwiecień 2017 r. dostępna jest na stronie internetowej banku centralnego.
Źródło: „Ukrainskaja Prawda”

Pozycja Ukrainy w rankingu konkurencyjności branży turystycznej na świecie
Kijów, 18 kwietnia 2017 r.

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) przedstawiło najnowszy raport na temat konkurencyjności
branży turystycznej 136 krajów na świecie - „The Travel & Tourism Competitiveness Raport 2017”.
Zgodnie z raportem, do krajów o najbardziej konkurencyjnych warunkach świadczenia usług
turystycznych zaliczono Hiszpanię, Francję, Niemcy, Japonię, Wielką Brytanię. Ukraina w
tegorocznym rankingu zajmuje 88. miejsce (w poprzednim rankingu z 2013 r. Ukrainę uplasowano
na 76. miejscu na 133 kraje), a Polska uplasowała się na 46 miejscu (42. miejsce w rankingu z 2013
r.).
Źródło: „Biznes”
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Nowe numery „Wiadomości prywatyzacyjnych” oraz informacje o zamówieniach publicznych
na Ukrainie
Kijów, 19 kwietnia 2017 r.

Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy opublikował najnowsze numery „Wiadomości
prywatyzacyjnych” („Privatization details” newspaper), biuletynu informacyjnego zawierającego
ogłoszenia o prowadzonej aktualnie sprzedaży majątku państwowego Ukrainy (biuletyn do pobrania
poniżej). Biuletyn ten dostępny jest także na stronie Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, w
zakładce „Press Center” / „Official publications”. Kompleksową informację na temat majątku
państwowego wystawionego na sprzedaż na Ukrainie wraz ze szczegółowym opisem danego obiektu
i z możliwością selekcji lokalizacji znaleźć można na stronie internetowej Funduszu Mienia
Państwowego Ukrainy, w zakładce „Prywatyzacja” (ukr.: „Приватизація”).
Równocześnie informujemy, iż ogłoszenia o zamówieniach publicznych w języku angielskim
znaleźć można na portalu zamówień publicznych „ProZorro” (https://prozorro.gov.ua/). W celu
przeglądania aktualnych przetargów ogłaszanych przez administrację państwową oraz firm
podlegających skarbowi państwa na Ukrainie należy dokonać (bezpłatnie) rejestracji użytkownika na
w/w portalu.
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Seminarium – Ukraina w procesie przemian. Nowe perspektywy i wyzwania dla zagranicznych
inwestorów.
Kijów, 21 kwietnia 2017 r.

17 maja 2017r. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspólnie z Rödl & Partner zapraszają na
seminarium Ukraina w procesie przemian. Nowe perspektywy i wyzwania dla zagranicznych
inwestorów dedykowane przedsiębiorcom zainteresowanym inwestycjami na Ukrainie. Podczas
seminarium przedstawione zostaną najważniejsze aspekty związane z inwestycjami na Ukrainie oraz
doświadczenia inwestorów, którzy z sukcesem prowadzą interesy u naszego wschodniego sąsiada.
W programie:
§ Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza, nowe trendy w 2017 roku (Polsko-Ukraińska Izba
Gospodarcza)
§ Ukraina jako miejsce inwestycji, Petro Matiaszek, Ukraińskie Biuro Promocji Inwestycji, Kijów
§ Współpraca gospodarcza z ukraińskimi partnerami z perspektywy podatkowej, Marcin Jamroży,
Rödl & Partner
§ Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych, Grzegorz Stachyra, Rödl & Partner
§ Prawne aspekty działalności gospodarczej na Ukrainie, Beata Pankowska-Lier, Rödl & Partner
Kijów
§ European Investment Bank corporate financing in Ukraine, Sven Röben, Europejski Banku
Inwestycyjny
§ Polska perspektywa, jeśli chodzi o inwestowanie na Ukrainie
§ Get together
Wydarzenie odbędzie się w biurze Rödl & Partner w Warszawie, ul. Sienna 73.
Więcej informacji na stronie interentowej Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz na stronie Rödl
& Partner.
Rejestracja na wydarzenie
Zapraszamy do udziału!
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
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Podręcznik "Your Business in Ukraine"
Kijów, 21 kwietnia 2017 r.

W praktycznym podręczniku firmy konsultingowej KPMG „Your Business in Ukraine” znajdą
Państwo informacje na temat strategii wprowadzania Państwa biznesu na rynek ukraiński, rejestracji
działaności gospodarczej, opodatkowania, licencjonowania oraz innych zasad i reguł prowadzenia
działalności gospodarczej w Ukrainie.
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Ukraiński sektor transportowy w I kwartale 2017 r.
Kijów, 21 kwietnia 2017 r.

Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. poziomu przewozów pasażerskich i
towarowych na Ukrainie w I kwartale 2017 r.
Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, w okresie
styczeń-marzec 2017 r. łączny poziom przewozu ładunków przez ukraińskie przedsiębiorstwa
transportowe wyniósł 152,8 mln ton (wzrost o 8,4 % w porównaniu do przewozu ładunków w
analogicznym okresie 2016 roku).
W szczególności przewóz ładunków transportem kolejowym wyniósł 82,7 mln ton (wzrost o 5,9 %),
transportem samochodowym – 37,0 mln ton (wzrost o 13,4 %), transportem wodnym – 0,9 mln ton
(spadek o 9,3 %), transportem lotniczym – 0,02 mln ton (wzrost o 4,3 %), a przesył magistralami
rurociągowymi – 25,9 mln ton (spadek o 14,2 %).
Z kolei przewóz pasażerów w styczniu-marcu 2017 r. wyniósł 1148,6 mln osób (wzrost o 1,6% w
porównaniu do przewozu pasażerów w analogicznym okresie 2016 roku).
W szczególności przewóz pasażerów transportem kolejowym wyniósł 36,5 mln osób (spadek o
2,5%), transportem samochodowym – 506,3 mln osób (wzrost o 0,6%), transportem wodnym – 0,002
mln osób (spadek o 43,6%), transportem lotniczym – 1,9 mln osób (wzrost o 48,8%), transportem
tramwajowym – 166,3 mln osób (spadek o 1,8%), transportem trolejbusowym – 262,0 mln osób
(wzrost o 3,6 %) oraz metrem – 175,6 mln osób (wzrost o 5,8%).
Dodatkowe informacje o sytuacji na ukraińskim rynku transportowym za I kwartał 2017 roku w
załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat.
Źródło: Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy

Prezydent Ukrainy podpisał Ustawę o termomodernizacji budynków instytucji publicznych na
Ukrainie
Kijów, 21 kwietnia 2017 r.

Prezydent Ukrainy P. Poroszenko podpisał Ustawę, która zakłada możliwość zawierania przez
przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne umów dotyczących efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług energetycznych.
Prezydent Ukrainy P. Poroszenko podpisał Ustawę opracowaną z udziałem Państwowej Agencji ds.
Efektywności Energetycznej i Oszczędności Energii Elektrycznej Ukrainy, która zakłada możliwość
zawierania przez przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne (ang. Energy Service Company,
w skrócie ESCO) umów dotyczących świadczenia usług w zakresie efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług energetycznych w celu modernizacji termicznej budynków instytucji
publicznych.
Podpisana Ustawa daje „zielone światło” dla przedsiębiorstw usług energetycznych na realizację prac
w sektorze publicznym i pozwala podejmować działania w celu wzrostu poziomu efektywności
energetycznej w instytucjach publicznych bez wykorzystania dodatkowych środków z budżetu
państwowego. Firmy sektora ESCO mają teraz niezbędne podstawy prawne do wykorzystania
prywatnych inwestycji w trakcie podejmowania działań w zakresie efektywności energetycznej w
szkołach, przedszkolach, szpitalach i innych instytucjach pożytku publicznego.
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Ustawa ta udoskonala również mechanizm świadczenia usług energetycznych i przewiduje
możliwość uczestnictwa w przetargach elektronicznych za pośrednictwem systemu Prozorro w celu
zakupu usług energetycznych.
W 2017 roku w sektorze publicznym Ukrainy kontynuowany są działania na rzecz otwarcia rynku
usług energetycznych, którego wartość szacuje się na sumę ok. 5 mld EUR. Zgodnie z prognozami
Państwowej Agencji ds. Efektywności Energetycznej i Oszczędności Energii Elektrycznej Ukrainy,
w 2017 roku liczba zawartych przez firmy ESCO umów w zakresie świadczenia usług
energetycznych wyniesie około 100.
Ustawa jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia niezależności energetycznej Ukrainy i
stymulowania rozwoju gospodarczego kraju.
Zgodnie z założeniami Ustawa ma przyczynić się do:
- zmniejszenie poziomu zużycia energii w około 100 tys. instytucji publicznych Ukrainy;
- znacznego zaoszczędzania środków budżetowych na modernizację instytucji publicznych;
- aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenia nowych miejsc pracy;
- wzmocnienia współpracy władz państwowych i biznesu w ramach umów ESCO;
- poprawy komfortu i warunków pobytu w instytucjach sektora publicznego.
Źródło: Rządowy Portal Ukrainy

Sprzedaż detaliczna na Ukrainie w I kwartale 2017 r.
Kijów, 21 kwietnia 2017 r.

Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. obrotów detalicznych placówek
handlowych i gastronomicznych na Ukrainie w I kwartale 2017 r.
Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, obroty
przedsiębiorstw handlu detalicznego i gastronomii na Ukrainie po 3 miesięcach b.r. wyniosły 164,7
mld UAH, co oznacza ich wzrost o 3,1 % w porównaniu do poziomu obrotów odnotowanych w
analogicznym okresie 2016 roku.
Obroty przedsiębiorstw handlu detalicznego i gastronomii na Ukrainie w marcu 2017 r. wzrosły w
porównaniu do poziomu obrotów odnotowanych w marcu 2016 roku o 8,7%.
Dodatkowe informacje o poziomie obrotów przedsiębiorstw handlu detalicznego i gastronomii w
poszczególnych regionach Ukrainy za styczeń-marzec 2017 r. w załączonych opracowaniach
Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat.
Analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział
Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału Promocji Handlu i
Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce „Ukraina / Gospodarka Ukrainy".
Źródło: Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy

Zestawienie wybranych ogłoszeń o zamówieniach publicznych na Ukrainie
Kijów, 21 kwietnia 2017 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych ogłoszeń o zamówieniach publicznych na Ukrainie,
w których mogą brać udział zagraniczni oferenci.
Jednocześnie przypominany, iż najnowsze informacje na temat zamówień publicznych (adresowane
zarówno wyłącznie do krajowych oferentów, jak i do wszystkich potencjalnych oferentów, bez
ograniczeń) znaleźć można w elektronicznym systemie zamówień publicznych „Prozorro”.
W celu przeglądania aktualnych przetargów ogłaszanych przez administrację państwową oraz firm
podlegających skarbowi państwa na Ukrainie należy dokonać (bezpłatnie) rejestracji użytkownika na
w/w portalu.
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Biosyntetyczna insulina ludzka (Ukraina);
UA-2017-04-21-001344-c
Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg:
Lwowskie Obwodowe Leczniczo-Diagnostyczne Endokrynologiczne Centrum Państwowe; ul. Ostozkoho 1,
Lwów, 79010, Ukraina;
Osoba kontaktowa: p. Orest Petryczka, tel. + 38 (032) 276-94-89, e-mail: lred@ua.fm
Język komunikacji: ukraiński (rosyjski)
Planowana cena zakupu: 74,5 mln UAH
Termin składania ofert do: 23.05.2017
Państwo/Rynek: Ukraina
Informacja o przetargu:
- W systemie elektronicznym zamówień publicznych ProZorro:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-21-001344-c
Rodzaj ogłoszenia: Przetarg otwarty
Identyfikator przetargu w systemie ProZorro: UA-2017-04-21-001344-c
Leki do leczenia pacjentów onkohematologicznych (Ukraina);
UA-2017-04-21-000668-a
Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg:
Departament Opieki Zdrowotnej Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej; ul. Prorizna 19, Kijów,
01001, Ukraina; http://health.kievcity.gov.ua
Osoba kontaktowa: p. Lilija Bedenok , tel. + 38 (044) 284-08-79, e-mail: doztender@ukr.net
Język komunikacji: ukraiński (rosyjski)
Planowana cena zakupu: 60 mln UAH
Termin składania ofert do: 23.05.2017
Państwo/Rynek: Ukraina
Informacja o przetargu:
- W systemie elektronicznym zamówień publicznych ProZorro:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-21-000668-a
Rodzaj ogłoszenia: Przetarg otwarty
Identyfikator przetargu w systemie ProZorro: UA-2017-04-21-000668-a
Rama boczna, belka nadresorowa (Ukraina);
UA-2017-04-21-000143-a
Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg:
Filia „Darnicki Zakład Naprawy Wagonow” spółki akcyjnej „Ukraińska Zaliznycja”; ul. Ałma-Atyńska 74,
Kijów, 02092, Ukraina;
Osoba kontaktowa: p. Wiktoria Tymoszenko, tel. + 38 (044) 207-85-85, e-mail: dwrz-urist@ukr.net
Język komunikacji: ukraiński (rosyjski)
Planowana cena zakupu: 100 mln UAH
Termin składania ofert do: 23.05.2017
Państwo/Rynek: Ukraina
Informacja o przetargu:
- W systemie elektronicznym zamówień publicznych ProZorro:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-21-000143-a
Rodzaj ogłoszenia: Przetarg otwarty
Identyfikator przetargu w systemie ProZorro: UA-2017-04-21-000143-a
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Bieżący remont średni publicznej drogi samochodowej o znaczeniu krajowym P-65 na
odcinku „Punkt kontrolno-przepustowy „Mykołajiwka” – Semeniwka – NowhorodSiwerskyj – Punkt kontrolno-przejściowy „Kateryniwka” (Ukraina);
UA-2017-04-13-001125-c
Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg:
Służba Dróg Samochodowych w Obwodzie Sumskim; ul. Romeńska 79/2, Sumy, 40002, Ukraina;
Osoba kontaktowa: p. Serhij Owczarenko, tel. + 38 (0542) 70-02-85, e-mail: Sad_invest@ukr.net
Język komunikacji: ukraiński (rosyjski)
Planowana cena zakupu: 388 mln UAH
Termin składania ofert do: 29.05.2017
Państwo/Rynek: Ukraina
Informacja o przetargu:
- W systemie elektronicznym zamówień publicznych ProZorro:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-20-001125-c
Rodzaj ogłoszenia: Przetarg otwarty
Identyfikator przetargu w systemie ProZorro: UA-2017-04-13-001125-c
Bieżący remont średni publicznej drogi samochodowej o znaczeniu krajowym M-15 na
odcinku „Odesa – Reni (na Bukareszt) (Ukraina);
UA-2017-04-20-001172-b
Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg:
Służba Dróg Samochodowych w Obwodzie Odeskim; ul. M. Hruszewskoho 49, Odesa, 65031, Ukraina;
Osoba kontaktowa: p. Anna Nosulenko, tel. + 38 (097) 273-26-73, e-mail: asnn@ukr.net
Język komunikacji: ukraiński (rosyjski)
Planowana cena zakupu: 59 mln UAH
Termin składania ofert do: 22.05.2017
Państwo/Rynek: Ukraina
Informacja o przetargu:
- W systemie elektronicznym zamówień publicznych ProZorro:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-20-001172-b
Rodzaj ogłoszenia: Przetarg otwarty
Identyfikator przetargu w systemie ProZorro: UA-2017-04-20-001172-b
Bieżący remont średni publicznej drogi samochodowej o znaczeniu krajowym M-15 na
odcinku „Odesa – Reni (na Bukareszt) (Ukraina);
UA-2017-04-20-000837-c
Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg:
Służba Dróg Samochodowych w Obwodzie Odeskim; ul. M. Hruszewskoho 49, Odesa, 65031, Ukraina;
Osoba kontaktowa: p. Anna Nosulenko, tel. + 38 (097) 273-26-73, e-mail: asnn@ukr.net
Język komunikacji: ukraiński (rosyjski)
Planowana cena zakupu: 115 mln UAH
Termin składania ofert do: 22.05.2017
Państwo/Rynek: Ukraina
Informacja o przetargu:
- W systemie elektronicznym zamówień publicznych ProZorro:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-20-000837-c
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Rodzaj ogłoszenia: Przetarg otwarty
Identyfikator przetargu w systemie ProZorro: UA-2017-04-20-000837-c
Państwowe tablice rejestracyjne dla pojazdów transportowych (Ukraina);
UA-2017-04-19-000818-c
Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg:
Główne Centrum Serwisowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy; ul. Łukjaniwska 62, Kijów,
04071, Ukraina; http://hsc.gov.ua
Osoba kontaktowa: p. Maksym Dubas, tel. + 38 (044) 272-28-87, e-mail: gscmtz@ukr.net
Język komunikacji: ukraiński (rosyjski)
Planowana cena zakupu: 88 mln UAH
Termin składania ofert do: 19.05.2017
Państwo/Rynek: Ukraina
Informacja o przetargu:
- W systemie elektronicznym zamówień publicznych ProZorro:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-19-000818-c
Rodzaj ogłoszenia: Przetarg otwarty
Identyfikator przetargu w systemie ProZorro: UA-2017-04-19-000818-c
Bieżący remont średni publicznej drogi samochodowej o znaczeniu krajowym T-21-04
„Charków – Wowczańsk – Punkt kontrolno-przepustowy „Czuhuniwka” w obwodzie
charkowskim (Ukraina);
UA-2017-04-19-000104-c
Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg:
Służba Dróg Samochodowych w Obwodzie Charkowskim; ul. Achsarowa 2, Charków, 61202, Ukraina;
http://doroga.kharkov.ua
Osoba kontaktowa: p. Roman Kuchar, tel. + 38 (057) 336-83-44, e-mail: kh_tdv@ukravtodor.gov.ua
Język komunikacji: ukraiński (rosyjski)
Planowana cena zakupu: 98 mln UAH
Termin składania ofert do: 22.05.2017
Państwo/Rynek: Ukraina
Informacja o przetargu:
- W systemie elektronicznym zamówień publicznych ProZorro:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-19-000104-c
Rodzaj ogłoszenia: Przetarg otwarty
Identyfikator przetargu w systemie ProZorro: UA-2017-04-19-000104-c
Budownictwo drogi samochodowej P-62 „Kryworiwnia – Ust-Putyła – Stari Kuty –
Wyżnycja – Storożynecj – Czerniowcy” (Ukraina);
UA-2017-04-14-000760-c
Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg:
Służba Dróg Samochodowych w Obwodzie Czerniowieckim; ul. Hołowna 205, Czerniowce, 58018,
Ukraina; http://cv.ukravtodor.gov.ua
Osoba kontaktowa: p. Andrij Melmyczuk, tel. + 38 (0372) 58-38-72, e-mail: kkt_cv@ukr.net
Język komunikacji: ukraiński (rosyjski)
Planowana cena zakupu: 98 mln UAH
Termin składania ofert do: 15.05.2017
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Państwo/Rynek: Ukraina
Informacja o przetargu:
- W systemie elektronicznym zamówień publicznych ProZorro:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-14-000760-c
Rodzaj ogłoszenia: Przetarg otwarty
Identyfikator przetargu w systemie ProZorro: UA-2017-04-14-000760-c

Opracowano:
Natalia Szymborska, Viktoria Braga, Mateusz Białas, Małgorzata Gawin
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada RP w Kijowie
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