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Kolejne uproszczenia regulacji NBU na rynku walutowym
Kijów, 17 lipca 2017 roku

Narodowy Bank Ukrainy kontynuuje działania ukierunkowane na liberalizację obowiązujących
obecnie ograniczeń na rynku walutowym.
Z dniem 11 lipca 2017 r. weszła w życie decyzja banku centralnego zakładająca rozszerzenie wykazu
przypadków, w których kredytobiorca- rezydent może dokonać przedterminowej spłaty uzyskanego
od nierezydenta kredytu, a mianowicie umożliwiono:
- przedterminowe uregulowanie zobowiązań kredytowych przez upoważniony bank-kredytobiorcę;
- przedterminowe
kredytodawcy;

uregulowanie

zobowiązań

kredytowych

wobec

zagranicznego

banku-

- przedterminową spłatę przez kredytobiorcę-rezydenta zaciągniętego w banku za granicą kredytu.
Dotychczas możliwość uregulowania zobowiązań kredytowych wobec nierezydentów przed
upływem terminu ważności stosownej umowy przewidziana była wyłącznie w przypadku jeżeli:
- większa kwota kredytu przeznaczona zostanie przez nierezydenta na zwiększenie kapitału
zakładowego danego kredytobiorcy;
- przeznaczone na spłatę kredytu środki wykorzystane zostały na kapitalizację banku-kredytobiorcy;
- dokonywana jest restrukturyzacja zobowiązań kredytowych z wykorzystaniem środków
kredytowych, które udzielone zostały na okres dłuższy niż poprzedni kredyt;
- kredytodawcą jest międzynarodowa organizacja finansowa;
- część danego kredytu lub pożyczki udzielona została przez zagraniczną agencję eksportowokredytową.
Źródło: „Ukraiński Nowyny”

Włączenie banku komercyjnego „Nowy” do wykazu niewypłacalnych banków na Ukrainie
Kijów, 17 lipca 2017 roku

Narodowy Bank Ukrainy w dniu 13 lipca 2017 r. podjął decyzję o włączeniu banku komercyjnego
„Nowy” (m. Dnipro) do wykazu banków niewypłacalnych.
Według danych banku centralnego na dzień 1 kwietnia 2017 r. bank „Nowy” zajmował 58. miejsce
na 90 działających w Ukrainie instytucji finansowo-bankowych pod względem wielkości aktywów
(770,6 mln UAH).
Informacja na temat banków znajdujących się w procesie likwidacji dostępna jest na stronie
Funduszu Gwarantowania Lokat Bankowych Osób Fizycznych http://www.fg.gov.ua/payments .
Źródło: „Ukraiński Nowyny”

Najnowsza ocena nastrojów konsumenckich w Ukrainie
Kijów, 17 lipca 2017 r.

Biuro badania opinii publicznej „GfK Ukraine” przedstawiło wyniki najnowszego badania nastrojów
konsumenckich w Ukrainie.
Zgodnie z wynikami tych badań, w czerwcu 2017 r. w Ukrainie odnotowano poprawę nastrojów
konsumenckich w porównaniu z majem 2017 r. o 1,4 pkt. do 59,4 pkt.
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Oczekiwania dotyczące rozwoju gospodarki w najbliższym roku zwiększyły się o 2,4 pkt. do 58,5
pkt., a wskaźnik oczekiwanego rozwoju gospodarki kraju w ciągu kolejnych 5. lat wzrósł o 2,3
punkty do poziomu 69,2 punktów. Wskaźnik oczekiwanych zmian własnej sytuacji materialnej
wzrósł o 0,2 punkta do poziomu 62,5 punktów, a wskaźnik celowości robienia większych zakupów
ukształtował się na poziomie 57 punktów (o 2,3 pkt. wyżej niż w maju 2017 r.). Równocześnie
wzrasta wskaźnik oczekiwanego poziomu inflacji: w czerwcu 2017 r. wskaźnik ten wzrósł o 2
punkty, co daje łącznie183,1 punktów.
Źródło: „Unian”

Wykaz form organizacyjno-prawnych nierezydentów do celów kontroli w zakresie cen
transferowych
Kijów, 17 lipca 2017 r.

W dniu 4 lipca 2017 r. Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził wykaz form organizacyjno-prawnych
zagranicznych podmiotów gospodarczych (nierezydentów), z którymi transakcje mogą podlegać
kontroli w zakresie kształtowania cen transferowych.
W przypadku podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski do wykazu
wprowadzono następujące formy organizacyjno-prawne:
- spółka komandytowa;
- spółka partnerska;
- spółka komandytowo-akcyjna;
- spółka jawna;
- spółka prawa cywilnego.
Źródło: PwC

Nowe jednostronne preferencje handlowe UE dla Ukrainy
Kijów, 18 lipca 2017 roku

W dniu 17 lipca 2017 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła kolejne tymczasowe jednostronne
preferencje handlowe dla Ukrainy.
W szczególności dla Ukrainy przyznano dodatkowe roczne kontyngenty na bezcłowy eksport do Unii
Europejskiej szeregu produktów rolnych takich jak: kukurydza (625 tys. ton), jęczmień (325 tys. ton),
pszenica (65 tys. ton), owies (4 tys. ton), a także przetworzone pomidory (3 tys. ton), miód naturalny
(2,5 tys. ton) i sok winogronowy (500 ton).
Przy tym roczna dodatkowa kwota określająca ilość pomidorów została zredukowana z 5 tys. do 3
tys. ton rocznie, kwota dla pszenicy została zmniejszona ze 100 tys. do 65 tys. ton, kwota dla
kukurydzy z 650 tys. do 625 tys. ton, a kwota dla jęczmienia z 350 tys. do 325 tys. ton.
Zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Rady UE komunikatem, powyższe preferencje
wejdą w życie z dniem 1 września 2017 r.
***
W dniu 11 lipca 2017 r. Unia Europejska ostatecznie zatwierdziła ratyfikację umowy
stowarzyszeniowej z Ukrainą.
Wskazuje się, iż powyższe porozumienie jest jedynie pierwszym krokiem Ukrainy na drodze do
członkowstwa w Unii Europejskiej i nie gwarantuje automatycznego przyłączenia tego kraju do
grona Wspólnoty. Zgodnie ze stosownym komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej
Rady Unii Europejskiej: „Umożliwi to pełne wprowadzenie układu w życie począwszy od 1 września
2017 r.”.
Źródło: Rada UE, „Unian”, „Ekonomiczna Prawda”
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Rynek budowlany Ukrainy w okresie styczeń-maj 2017 r.
Kijów, 18 lipca 2017 roku

Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dotyczące wartości zrealizowanych na
Ukrainie w okresie styczeń-maj 2017 r. prac budowlanych.
Zgodnie z tymi danymi, łączna wartość zrealizowanych w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2017
roku prac budowlanych na Ukrainie wyniosła 27,4 mld UAH (wzrost o 20,8 % w porównaniu do
wartości prac budowlanych zrealizowanych w analogicznym okresie 2016 roku).
W szczególności w w/w okresie budowa nowych obiektów, modernizacja oraz zmiany techniczne w
już istniejących budynkach stanowiły 80,3 % łącznego poziomu wykonanych prac budowlanych,
kolejne 10,8 % tych prac stanowiły remonty generalne, a 8,9 % – remonty bieżące.
Łączne nakłady na budowę obiektów mieszkalnych wyniosły w okresie styczeń-maj 2017 roku
8020,4 mln UAH (29,2 % łącznej wartości zrealizowanych w tym okresie prac budowlanych, wzrost
o 14,4 % w porównaniu z nakładami na budowę tego typu obiektów w tym okresie 2016 roku), na
budowę obiektów niemieszkalnych – 7037,3 mln UAH (25,7 %, wzrost o 26,6 %), a na budowę
konstrukcji inżynieryjnych – 12380,8 mln UAH (45,1 %, wzrost o 22,4%).
Dodatkowe informacje o poziomie wartości zrealizowanych prac budowlanych za 5 miesięcy 2017
roku w załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat. Analizy
wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Promocji Handlu i
Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału w zakładce „Ukraina /
Gospodarka”, z kolei analizy wybranych rynków towarów i usług zamieszczono w zakładce
„Ukraina / Analizy rynkowe”.
Źródło: Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy

PESA Bydgoszcz S.A. wygrała kolejny przetarg na dostawy tramwajów do Kijowa
Kijów, 19 lipca 2017 roku

Zgodnie z zamieszczoną informacją na oficjalnym portalu zamówień publicznych „Prozorro”, spółka
„Pesa Bydgoszcz” wybrana została na dostawcę 40 tramwajów niskopodłogowych dla miasta Kijów.
Zakłada się, iż kontrakt o wartości ponad 50 mln EUR zrealizowany zostanie w 2017 roku.
***
W 2016 r. spółka polska zwyciężyła w przetargu ogłoszonym przez przedsiębiorstwo komunalne
„Kyivpastrans” i dostarczyła do Kijowa 10 nowych trójczłonowych tramwajów typu „Fokstrot”.
Pojazdy te obecnie obsługują przede wszystkim trasę szybkiego tramwaju.
Źródło: „Prozorro”, „Ekonomiczna Prawda”, „Unian”

Sytuacja na detalicznym rynku walutowym Ukrainy w czerwcu 2017 roku
Kijów, 19 lipca 2017 roku

Narodowy Bank Ukrainy przedstawił dane o sytuacji na detalicznym rynku walutowym Ukrainy w
czerwcu 2017 roku.
Zgodnie z danymi w/w instytucji, w czerwcu 2017 roku na detalicznym rynku walutowym osoby
fizyczne sprzedały o 339 mln USD (w ekwiwalencie) dewiz więcej niż kupiły. W szczególności
wartość nabytych w omawianym okresie przez osoby fizyczne dewiz wyniosła równowartość 432,5
mln USD, a sprzedanej – 771,1 mln USD.
***
W 2016 roku wartość sprzedanych przez Ukraińców walut obcych wyniosła równowartość 2,48 mld
USD (1,6-krotny wzrost w porównaniu z 2015 r.).
Źródło: „Unian”
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Pozycja Ukrainy w rankingu zarządzania zasobami naturalnymi
Kijów, 19 lipca 2017 roku

Instytut Zarządzania Zasobami Naturalnymi (National Resource Governance Institut) przedstawił
ocenę poziomu zarządzania zasobami naturalnymi w 89 krajach świata.
W tegorocznym rankingu do piątki liderów zaliczono Norwegię, Chile, Wielką Brytanię, Kanadę
oraz USA. Ukrainę uplasowano na 44. miejscu.
Szczegółowa informacja w załączonym raporcie Instytutu Zarządzania Zasobami Naturalnymi (do
pobrania poniżej).
Źródło: National Resource Governance Institut, „Ekonomiczna Prawda”

Nowe numery „Wiadomości prywatyzacyjnych” oraz informacje o zamówieniach publicznych
na Ukrainie
Kijów, 19 lipca 2017 roku

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

Propozycja podwyższenia podatku akcyzowego na szereg produktów
Kijów, 20 lipca 2017 roku

Gabinet Ministrów Ukrainy inicjuje podwyższenie podatku akcyzowego na papierosy, piwo i
spirytus etylowy.
Zgodnie z uchwalonym przez rząd projektem ustawy, stawka podatku akcyzowego w przypadku
piwa podwyższona powinna zostać z dotychczasowych 2,78 UAH za 1 litr do 3,09 UAH za 1 litr; w
przypadku wina wzmocnionego i wermutu – z 8,02 do 8,92 UAH za 1 litr. W przypadku wina
musującego zaproponowano stawkę na poziomie 12,95 UAH za 1 litr zamiast dotychczasowych
11,65 UAH za 1 litr, a w przypadku cydru i innych napojów fermentowanych – 141,18 UAH za 1 litr
zamiast 129,96 UAH za 1 litr.
Podatek akcyzowy na spirytus etylowy podwyższono ze 126,96 do141,18 UAH za 1 litr spirytusu
100%, a w przypadku produktów zawierających 8,5% i więcej spirytusu etylowego – ze 169,27 do
188,23 za 1 litr spirytusu 100%.
Ponadto zakłada się, iż specyficzna stawka podatku akcyzowego na papierosy z filtrem i bez
podwyższona zostanie do 495,49 UAH za 1 tys. sztuk (obecnie – 445,56 UAH za1 tys. sztuk), a na
surowiec wykorzystywany podczas produkcji wyrobów tytoniowych i odpady wzrośnie z 559,78 do
622,48 UAH za 1 kg.
Szczegółowe informacje na w/w temat Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w
Kijowie przedstawi po przegłosowaniu powyższej ustawy przez Radę Najwyższą Ukrainy.
Źródło: „Unian”, „Ekonomiczna Prawda”
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Zniesienie obowiązku wykorzystania przez podmioty gospodarcze pieczęci w korespondencji z
instytucjami państwowymi
Kijów, 20 lipca 2017 roku

Z dniem 19 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa znosząca obowiązek wykorzystania pieczęci przez
podmioty gospodarcze w korespondencji z instytucjami państwowymi.
W szczególności ustawa przewiduje odpowiedzialność administracyjną urzędników za wymuszanie
na podmiotach gospodarczych stawiania pieczęci przedsiębiorstwa na przekazywanych do
stosownego organu publicznego jakichkolwiek dokumentów. Dokument przewiduje możliwość
wykorzystania przez podmiot gospodarczy pieczęci przedsiębiorstwa według własnego uznania.
Ponadto zniesiono obowiązek uzyskiwania od odpowiednich instytucji państwowych pozwoleń na
wyrobienie pieczątek firmowych.
Źródło: „Ekonomiczna Prawda”

Uruchomienie klastra rolno-spożywczego w Charkowie
Kijów, 20 lipca 2017 roku

Producenci i przetwórcy produktów rolno-spożywczych obwodu charkowskiego w celu zdobycia
nowych rynków zbytu utworzyli klaster rolno-spożywczy Agro Food Cluster Kharkiv.
Główne obszary działalności klastra obejmują:
- mrożone owoce i warzywa;
- przetwórstwo mięsa;
- produkty ekologiczne;
- kooperacja w zakresie eksportu zboża.
Źródło: „Interfax-Ukraina”

Rozszerzenie wykazu banków zaangażowanych w realizację rządowego programu wspierania
przedsiębiorstw rolnych
Kijów, 20 lipca 2017 roku

Gabinet Ministrów Ukrainy – w ramach realizacji rządowego programu, ukierunkowanego na
wsparcie krajowych producentów rolnych – rozszerzył wykaz banków upoważnionych do wypłaty
przedsiębiorstwom rolnym rekompensaty (wsparcia) w ramach zakupionego sprzętu i maszyn
rolniczych (obecnie przedsiębiorstwom rolnym na Ukrainie udziela się zwrotu wydatków na
poziomie 20% wartości zakupu sprzętu produkcji rodzimej).
Zgodnie z zamieszczonym na portalu Gabinetu Ministrów Ukrainy komunikatem, do wykazu
banków państwowych udzielających wypłat w zakresie danego programu (Oszczadbank,
Ukreximbank, PrivatBank) dołączono również banki, w których udziały państwa stanowią co
najmniej 75%.
Z wykazem techniki rolniczej objętego na Ukrainie programem rządowego wsparcia można zapoznać
się na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy.
Informacja na temat warunków przyznawania rekompensaty za zakupioną technikę rolniczą dostępna
jest pod linkiem: http://minagro.gov.ua/uk/budget?nid=24296.
***
W 2017 r. na realizację w/w programu w budżecie państwa przewidzianych zostało 550 mln UAH.
Zakłada się, iż w roku 2018 kwota dofinansowania zwiększona zostanie do 900 mln UAH, a w latach
2019-2021 – do 1,5 mld UAH.
Źródło: „Unian”
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Narodowy Bank Ukrainy zliberalizował szereg regulacji na rynku walutowym
Kijów, 21 lipca 2017 roku

Narodowy Bank Ukrainy zniósł szereg ograniczeń, które dotyczyły zakupu i przesyłu waluty obcej
za granicę.
Zgodnie ze stosowną decyzją banku centralnego:
- uproszczono procedurę zakupu i przekazu waluty obcej przez inwestorów zagranicznych podczas
dokonywania transakcji związanych z obligacjami skarbu państwa;
- skrócono wykaz dokumentów, niezbędnych do realizacji transakcji walutowych związanych z
obsługą inwestycji zagranicznej (dotyczy wyłącznie operacji dokonywanych za pośrednictwem
jednej instytucji bankowej);
- określono warunki realizacji transakcji zakupu waluty obcej przez poręczyciela (rezydenta Ukrainy)
w celu uregulowania zobowiązań walutowych rezydenta-dłużnika wobec nierezydenta wynikających
z kontraktu międzynarodowego i zobowiązań kredytowych w walucie obcej wobec upoważnionego
banku.
Powyższe uproszczenia weszły w życie z dniem 20 lipca 2017 roku.
Źródło: NBU, „Ekonomiczna Prawda”, „Unian”

Plany dotyczące budowy elektrowni słonecznej w obwodzie zaporoskim
Kijów, 21 lipca 2017 roku

Biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Połohach (obwód zaporoski) poinformowało o planach budowy
na terenie miasta elektrowni słonecznej o łącznej mocy 10-12 MW.
Zgodnie z przedstawioną informacją, projekt zrealizowany zostanie wspólnie z firmą J-S Energy
Development, z którą władze miasta podpisały stosowne memorandum w czerwcu 2017 r. Zakłada
się, iż elektrownia słoneczna zbudowana zostanie na działce o powierzchni co najmniej 20 ha.
Źródło: „Ekonomiczna Prawda”

Poziom produkcji stali na Ukrainie w I połowie 2017 r.
Kijów, 21 lipca 2017 r.

Światowe Stowarzyszenie Producentów Stali (World Steel Association) opublikowało ranking
największych producentów stali na świecie za I półrocze 2017 r.
Zgodnie z rankingiem w/w Stowarzyszenia, pod względem wielkości wyprodukowanych w
omawianym okresie wyrobów hutniczych Ukraina zajęła 12. miejsce na świecie z produkcją stali na
poziomie 10,5 mln ton (spadek o 15,4 % w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.). Do
pierwszej piątki największych producentów stali na świecie weszły: Chiny (419,7 mln ton), Japonia
(52,3 mln ton), Indie (49,5 mln ton), USA (40,6 mln ton) oraz Federacja Rosyjska (35,3 mln ton).
W czerwcu 2017 r. Ukraina zajęła 14. miejsce w rankingu największych światowych producentów
wyrobów hutniczych z produkcją stali na poziomie 1,6 mln ton (spadek o 13% w porównaniu z
czerwcem 2016 r.). Pierwsze trzy miejsca w rankingu to: Chiny (73,2 mln ton), Japonia (8,4 mln ton)
oraz Indie (7,9 mln ton).
***
Rankingiem Światowego Stowarzyszenia Producentów Stali objętych zostało 67 krajów największych producentów stali na świecie. Łączna wielkość wyprodukowanej przez te kraje stali w
I połowie 2017 r. wyniosła 836 mln ton (wzrost o 4,5% w porównaniu z poziomem produkcji stali w
analogicznym okresie 2016 r.).
Źródło: „Unian”
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Działania władz Ukrainy na rzecz podwyższenia efektywności energetycznej
Kijów, 21 lipca 2017 r.

Prezydent Ukrainy P. Poroszenko w dniu 20 lipca 2017 r. podpisał dwie ustawy ukierunkowane na
podwyższenie efektywności energetycznej w kraju.
Prezydent podpisał ustawę „O Funduszu Efektywności Energetycznej” oraz ustawę „O efektywności
energetycznej budynków”.
Pierwsza ustawa przewiduje utworzenie Fundusz Efektywności Energetycznej, który poprzez
instrumenty finansowe będzie realizował wsparcie techniczne dla wdrożenia projektów efektywności
energetycznej w kraju. Fundusz finansowany będzie zarówno ze środków budżetu państwa, jak
również ze środków donorów i inwestorów prywatnych. Zakłada się, iż w skład organu
nadzorującego działalność funduszu wejdą przedstawiciele rządu Ukrainy, państw-donorów oraz
międzynarodowych instytucji finansowych.
Z kolei druga ustawa przewiduje wdrożenie w kraju obowiązku przeprowadzania przez
certyfikowane podmioty gospodarcze audytu efektywności energetycznej budynków oraz określa
szereg podstawowych czynności związanych z podwyższeniem efektywności energetycznej
budynków.
Źródło: „Ekonomiczna Prawda”, „Unian”

Starania władz Ukrainy na rzecz przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej z
EBI o wartości 200 mln EUR
Kijów, 21 lipca 2017 r.

Gabinet Ministrów Ukrainy upoważnił Ministerstwo Finansów Ukrainy do dokonania prolongaty
umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o łącznej wartości 200 mln EUR.
Powyższa umowa podpisana została w grudniu 2014 r. i zakładała, iż środki kredytowe wykorzystane
zostaną w latach 2014-2016 na odbudowę infrastruktury w regionach, które ucierpiały w skutek
operacji antyterrorystycznej, a także, iż część tych środków przeznaczona zostanie na potrzeby osób
przesiedlonych z w/w terytoriów.
Ze względu na fakt, iż na 1 stycznia 2017 r. Ukraina wykorzystała zaledwie 15 tys. EUR w/w
środków kredytowych, a termin składania wniosków o przyznanie kolejnych transzy kredytu upłynął
31 grudnia 2016 r., Gabinet Ministrów Ukrainy postanowił wystąpić do Europejskiego Banku
Inwestycyjnego o przedłużenie okresu wykorzystania kredytu do 31 grudnia 2017 r.
Z informacją na temat w/w programu pomocy finansowej dla Ukrainy zapoznać się można na stronie
internetowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego: http://www.eib.org/projects/loan/loan/20140532.
Źródło: „RBK-Ukraina”, „Interfax-Ukraina”

Plany rozbudowy metra w Charkowie i Kijowie
Kijów, 21 lipca 2017 r.

Na posiedzeniu Gabinetu Ministrów Ukrainy, które odbyło się w dniu 19 lipca 2017 r. rząd
jednogłośnie poparł projekt budowy trzeciej linii metra w Charkowie. Nowa trasa będzie przebiegała
od stacji „Metrostroiteley” do stacji „Odeska”, a także zajezdni „Alekseevskoe”. Projekt
przygotowany przez firmę inżynieryjno-projektową „KharkovMetProjekt” zakłada budowę 3,5 km
tuneli podziemnych z dwoma stajami metro o możliwości przepustowej 40 par pociągów i obsłudze
34 tys. pasażerów na godzinę.
Ponadto, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził umowę kredytową w wysokości 160 mln
EUR mającą na celu sfinansowanie rozbudowy metra w Charkowie. Wcześniej w Kijowie odbyło się
spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Rady Miejskiej Charkowa, EBI oraz szeregu
właściwych ministerstw Ukrainy, którzy omówili szczegóły finansowej pożyczki, a także
zagadnienia techniczne dotyczące budowy nowych stacji metra. W trakcie spotkania osiągnięto
porozumienie z EBI i zatwierdzono wstępny harmonogram transz kredytu.
8

Zakłada się, iż umowa kredytowa ratyfikowana przez Radę Najwyższą Ukrainy zostanie podpisana
jeszcze we wrześniu 2017 r.
Również w Kijowie planowana jest rozbudowa linii metra o piątą nitkę, która zgodnie z wstępnymi
planami została wyznaczona od Placu Szewczenki do dworca kolejowego „Darnytsa”. Podczas
spotkania rady miasta naniesiono ostatnie poprawki do projektu zagospodarowania terenów stolicy
Ukrainy uwzględniające plany rozbudowy metra. Dokumenty przeszły już państwową ekspertyzę i
wkrótce zostaną przekazane do dalszego procedowania. Obecnie projekt wymaga sporządzenia oceny
efektywności planowanej inwestycji.
Źródło: „Unian”, „Ekonomiczna Prawda”

Zestawienie wybranych ogłoszeń o zamówieniach publicznych na Ukrainie
Kijów, 21 lipca 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.
Bieżący remont średni drogi samochodowej o znaczeniu krajowym M-12 „Stryj – Tarnopol –
Kirowohrad – Znamianka” (przez Winnicę) w obwodzie czerkaskim (Ukraina);
UA-2017-07-17-000488-a
Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg:
Służba Dróg Samochodowych w Obwodzie Czerkaskim, ul. Bulwar Szewczenki 389, Czerkasy, 18006,
Ukraina
Osoba kontaktowa: p. Denys Trudenko, tel. + 38 (0472) 71-45-38, e-mail: tenderck@ukr.net
Język komunikacji: ukraiński (rosyjski)
Planowana cena zakupu: 185,6 mln UAH
Termin składania ofert do: 17.08.2017
Państwo/Rynek: Ukraina
Informacja o przetargu w systemie elektronicznym ProZorro:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-17-000488-a
Rodzaj ogłoszenia: Przetarg otwarty
Identyfikator przetargu w systemie ProZorro: UA-2017-07-17-000488-a

Bieżący remont średni drogi samochodowej o znaczeniu krajowym M-22 „Połtawa –
Oleksandrija” w obwodzie połtawskim (Ukraina);
UA-2017-07-07-000089-b
Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg:
Służba Dróg Samochodowych w Obwodzie Połtawskim, ul. Wiaczesława Czornowoła 22-a, Połtawa, 36039,
Ukraina; http://www.pl.ukravtodor.gov.ua
Osoba kontaktowa: p. Kostiantyn Semerenko, tel. + 38 (044) 461-23-69, e-mail: semerenko-kv@utg.ua
Język komunikacji: ukraiński (rosyjski)
Planowana cena zakupu: 390 mln UAH
Termin składania ofert do: 17.08.2017
Państwo/Rynek: Ukraina
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Informacja o przetargu w systemie elektronicznym ProZorro:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-17-000089-b
Rodzaj ogłoszenia: Przetarg otwarty
Identyfikator przetargu w systemie ProZorro: UA-2017-07-17-000089-b

Usługi w zakresie inspekcji rurociągów (Ukraina);
UA-2017-07-14-000694-c
Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg:
Filia „Magistralni Naftoprowody „Drużba” (Rurociągi Magistralne „Drużba”) publicznej spółki akcyjnej
„UKRTRANSNAFTA”, ul. Łypyńskoho 12, Lwów, 79000, Ukraina
Osoba kontaktowa: p. Bohdana Bajik, tel. + 38 (032) 291-99-48, e-mail: bbaik@druzhba.lviv.ua
Język komunikacji: ukraiński (rosyjski)
Planowana cena zakupu: 273 mln UAH
Termin składania ofert do: 14.08.2017
Państwo/Rynek: Ukraina
Informacja o przetargu w systemie elektronicznym ProZorro:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-14-000694-c
Rodzaj ogłoszenia: Przetarg otwarty
Identyfikator przetargu w systemie ProZorro: UA-2017-07-14-000694-c

Usługi bankowe (usługi w zakresie leasingu finansowego) (Ukraina);
UA-2017-07-14-000590-c
Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg:
Zaporoskie Przedsiębiorstwo Komunalne elektrycznego transportu miejskiego
„ZAPORIŻELEKTROTRANS”, ul. Herojiw Stalinhradu 2, Zaporoże, 69095, Ukraina; http://zet.zp.ua
Osoba kontaktowa: p. Jewhenija Mintimirowa, tel. + 38 (061) 787-46-95, e-mail: melent_eva@ukr.net
Język komunikacji: ukraiński (rosyjski)
Planowana cena zakupu: 154 mln UAH
Termin składania ofert do: 14.08.2017
Państwo/Rynek: Ukraina
Informacja o przetargu w systemie elektronicznym ProZorro:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-14-000590-c
Rodzaj ogłoszenia: Przetarg otwarty
Identyfikator przetargu w systemie ProZorro: UA-2017-07-14-000590-c

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